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Avhandlingens syfte är att hitta den bäst lämpade ekonomistyrningsmjukvaran för att 

effektivera Ahola Groups ekonomistyrningsprocess. Genom att med en 

konstruktivistisk forskningsansats tillämpa metoder inom processkartläggning 

analyseras befintliga ekonomistyrningsprocesser för att forma målsättningar för 

effektiveringsprojektet. En matchning genomfördes för att se vilken leverantörs 

mjukvara som bäst tillgodoser projektets målsättningar. Matchningen utfördes i två 

steg där det i första steget skickades ut en förhandsenkät till möjliga leverantörer. 

Totalt åtta mjukvaruleverantörer svarade på förhandsenkäterna varpå enkäternas 

resultat analyserades. På basen av första steget eliminerades ett av de åtta alternativen 

och resterande sju leverantörer inbjöds till andra steget i matchningen, där de 

presenterade sina mjukvaror för Ahola Group. Efter andra steget i matchningen 

erhölls offerter från de sju leverantörerna, efter vilket presentationerna och offerterna 

analyserades för att finna det mjukvarualternativ som är mest lämpat. Avhandlingens 

resultat är en rekommendation till ledningen på Ahola Group angående vilken 

ekonomistyrningsmjukvara som bäst kan tillgodose de formade målsättningarna för 

projektet.  

Av de åtta analyserade mjukvaruleverantörerna anses alternativ Epsilon bäst 

tillgodose de utformade målsättningarna. Epsilon erhöll i matchningen den högsta 

målsättningsgraden och var samtidigt det mest kostnadseffektiva alternativet i 

matchningen.  
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1 INLEDNING 

I inledningen ges en förklaring på problemområdet, avhandlingens syfte samt 

tillvägagångssättet som använts i avhandlingen. 

1.1 Problemområde 

Genom att utveckla ett företags processer kan man som resultat uppnå ett minskat 

antal processteg medan man samtidigt kan minska företagets utgifter vilket kan minska 

på behov av ytterligare nedskärningar i kostnader. (Bisson & Folk, 2000) Det finns 

också ett behov av att identifiera förbättringsaspekter inom ett företags samtliga 

funktioner, även inom administration (Kumar & Harms, 2004). Processutveckling 

påverkar de anställdas roller, vilket noterats av Albright och Lam (2006). Albright och 

Lam (2006) förklarar vidare att bokförarens roll under de senaste decennierna har 

utvecklats från att mäta och rapportera företagsaktiviteter inom företaget till att 

inkludera teamarbete med proffs inom ledningsvetenskap, finans, marknadsföring och 

andra experter genom att implementera moderna ledningsinitiativ, som en följd av 

initiativen inom kontinuerlig förbättring under samma tidsperiod. 

Processutveckling medför både lägre kostnader och en bättre produkt eller tjänst för 

kunden. Detta görs genom att identifiera värdeskapande aktiviteter i företaget, 

aktiviteter som genom att använda sig av företagets tillgängliga resurser skapar 

produkter önskade av kunden. Aktiviteter som inte skapar värde kan tas bort utan att 

man förlorar värde för kunden. Bland annat är bokföring som sköts internt i företaget 

samt administrativa funktioner områden som har hög potential för förbättringar. (Ruhl 

& Yang, 1995) 

Enligt Hugh (2003) misslyckas många processutvecklingsinitiativ med att uppnå de 

förbättringar man inledningsvis ville åstadkomma. Enligt honom berör problemet alla 

former av processutvecklingsinitiativ. Han hävdar också att upp till 70 % av projekt 

inom informationsteknik (IT) misslyckas att uppnå de mål som man inledningsvis ville 

uppnå. Detta berör såväl tidsmässiga målsättningar som utlovad funktionalitet och den 

finansiella planen av projektet. Zellner (2011) argumenterar att även om litteratur och 

konsulteringsapproacher kring processutveckling existerar ger de inte insikter i hur 

förbättringar skall göras utan fokuserar på aktiviteterna före och efter 

implementeringen. Den litteratur som beskriver den verkliga förbättringen är av sådan 
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natur att de inte kan användas igen på grund av brister i den metodiska 

konfigurationen. 

Business Process Reengineering är en ledningsfilosofi som anpassar en organisations 

processer för att skapa värde för organisationens kunder. (Singh, Schneider & Bruton, 

1999) Hugh (2003) hävdar att endast 30-50% av implementering av BPR-projekt 

lyckas.  Ett antal element av BPR kan enligt Singh, Schneider och Bruton (1999) hittas i 

akademisk litteratur och genom att inkludera dessa element vid en BPR-

implementering kan man förbättra förutsättningarna att göra implementeringen 

lyckad. De tio vanligaste nyckelelementen inkluderar: identifiering av värdeskapande 

processer, strategisk anpassning av organisationens informationsresurser, omformning 

av processer, användning av tvärfunktionella team som stöder projektet, försök att 

uppnå stora förbättringar i viktiga prestandafaktorer, teammedlemmar som äger 

processen eller är intressenter i processen, projektets framgång påverkas till stor del av 

informationssystem, strategiska partnerskap mellan operativa enheter och 

informationssystem, projektledningsverktyg och tekniker i omformningsprojektet samt 

att resultaten innehåller hela företagets utströmning av information på klientens 

behov. Singh Schneider och Bruton (1999) föreslår att på basen av nyckelelementen 

som identifierats kan BPR-initiativ förbättra sannolikheten att 

mjukvaruimplementeringar lyckas. 

En undersökning utförd av Xiang, Archer och Detlor (2014) där man intervjuade 145 

företagschefer inom medelstora företag i USA och Kanada pekade på att 

implementeringskomponenterna processomformning, change management, samt 

förbättringar inom infrastruktur inom informations och kommunikationsteknik till 

BPR påverkar utfallet av BPR-projekt. Av de tre implementeringskomponenterna hade 

Change management den största effekten. Resultaten visade även att huvudmålet för 

BPR projekt inte längre var förbättringar i produktivitet utan organisationskvalitet och 

operationell kvalitet. 

En viktig del av bokföringen i organisationer är bokföringssystemet. Trots detta 

spenderar organisationer och avdelningar inte tillräckligt med tid och energi till att 

utforma och planera sina system innan man implementerar dem. (Laurence, 2014) Att 

välja bokföringsmjukvara som möter behoven hos en kund eller ett företag är en 

mycket utmanande uppgift. Det är viktigt att mjukvaran möter klientens behov av 

funktioner eftersom kostnaderna för programmet annars blir höga. Det kan ske om 

man t.ex. väljer ett system som har onödigt många funktioner, vilket även minskar på 
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användarvänligheten. Bokföringsmjukvaran bör samtidigt erbjuda möjligheten att 

forma systemet enligt företagets egna behov och innehålla funktioner som kan likrikta 

företagets funktioner. Det är också viktigt att leverantören kan erbjuda service och 

underhåll av produkten i framtiden. (Johnston, 2003) Om man väljer fel 

bokföringsmjukvara kan detta ge upphov till både kompatibilitetsproblem, missnöjda 

kunder och anställda samt frustrationer. Väljer man å andra sidan rätt 

bokföringssystem kan företaget fokusera på produkterna och tjänsterna som är viktiga 

för dess kärnverksamhet. (Ivancevich, Ivancevich & Elikai, 2010) 

De företag som vill byta bokföringsprogram gör det främst på grund av den nuvarande 

mjukvarans transaktionskomplexitet, rapporthantering, hanteringen av flera företag i 

programmet och hantering av affärsenheter i programmet.  Kostnaderna i samband 

med mjukvarubyte sägs vara den främsta orsaken till att inte byta bokföringsprogram, 

speciellt i ekonomiskt tuffare tider då företag kanske inte vill ta sig an mera kostnader 

för ett mjukvarubyte. Andra orsaker att inte byta bokföringsmjukvara är att man inte 

vill ha avbrottet det innebär att byta mjukvara, att man är nöjd med nuvarande 

mjukvara, ansträngningen som krävs för datakonvertering till ett nytt system samt brist 

på bättre alternativ på marknaden. När man väljer mjukvara är det funktionalitet och 

kapacitet på mjukvaran som är den viktigaste faktorn. Större företag är mera 

intresserade av inlärningskostnaderna det innebär att byta mjukvara medan mindre 

företag oftare är nöjda med sin nuvarande mjukvara (Ivancevich, Ivancevich & Elikai, 

2010) 

Ofta spenderar organisationer för litet tid på planering och design av bokföringssystem 

innan införskaffning. Resultatet av detta är oftast att systemet inte på ett meningsfullt 

sätt klarar av att fånga och rapportera information. Orsakerna till missarna i planering 

och design är flera. Ibland saknar bokförarna den tid som skulle behövas för planering 

innan implementering. De kan också sakna de tekniska kunskaper som krävs för att 

ordentligt klara av att utvärdera alternativ som finns tillgängliga. Detta leder ideligen 

till problem att på ett ändamålsenligt sätt följa upp ekonomiska aktiviteter och även till 

frustrationer.  (Laurence, 2014) Stock & Tatikonda (2004) diskuterar att då företag 

introducerar nya mjukvaror i processer är det vanligt att man avancerar med en ad-hoc 

mentalitet. Genom att aktivt planera sådana implementeringar skulle de lyckas bättre.  

Om ett företag skall få fördelarna av Enterprise Resource Planning eller ERP-system 

måste man först satsa på en målmedveten planering för att få se fördelarna lyckas. Man 

skall då förbereda sig att se en omstrukturering av organisationen, störning av de 
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anställda och tillfälligt lägre produktivitet innan man ser lönsamheten ERP-systemet. 

Man kan inte se en ERP-implementering som en mjukvaruimplementering utan istället 

som ett teamarbete och ett projekt där samtliga anställda involveras. Man behöver 

alltså ”sälja” ERP konceptet till de anställda och få dem involverade i projektet för att 

lyckas. (Barker & Frolick, 2006) 

1.2 Bakgrundsinformation om Ahola Group 

OY Ahola Group AB omfattar flera olika affärsområden där företaget Ahola Transport 

är basen. Familjeföretaget grundades år 1955 och verkar inom transportbranschen. 

Företaget erbjuder också lastbilspåbyggnader samt IT-lösningar. Ahola Transport 

tillgodoser sina kunder med logistiktjänster i Norden, Baltikum och mellersta östra 

Europa (CEE). (Ahola Transport, 2015a) Ahola Transport erbjuder sina kunder direkta 

vägtransporter, expresstransporter, specialtransporter samt motortransporter 

(transport av motorfordon) och har en transportkapacitet på över 300 ekipage. Idag är 

Ahola Transport ett av de ledande företagen i Norden inom gränsöverskridande 

transporter. Företaget vill skapa mervärde för sina kunder samt andra intressenter 

genom att erbjuda effektiva logistiklösningar. Sedan 01.09.2015 är företaget listat på 

den svenska aktiebörsen Aktietorget. (Ahola Tranport, 2015b) Från och med 

30.04.2016 kommer företagets aktiehandel att flyttas till First North Finland börsen. 

(Taloussanomat, 2016) 

Ahola Transports ruttplanering sker i realtid online. Företaget har alltså inte fasta 

transportlinjer utan erbjuder sina kunder flexibla och personliga logistiklösningar för 

varje dag. Företaget har heller inga terminalnätverk utan använder sig istället av 

tranportlinkar där omlastningar sker från bil till bil under tak. Det innebär att 

transporterna utförs direkt från avsändare till mottagare vilket minskar på ledtider i 

transporterna. Ahola Transports egna IT-lösningar är skapade för att stöda konceptet. 

(Ahola Transport, 2015c) 

1.3 Syfte 

Avhandlingens syfte är att hitta den bäst lämpade ekonomistyrningsmjukvaran för att 

effektivera Ahola Groups ekonomistyrningsprocess. Detta görs genom att först 

kartlägga och analysera företagets ekonomistyrningsprocess i nuläget, utforma 

målsättningar för effektiveringsprojektet samt genom en tvåstegsanalys 
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(förhandsenkäter följt av presentationer) analysera hur väl olika mjukvaruleverantörer 

kan tillgodose dessa behov genom sina mjukvarulösningar. 

Utgående från avhandlingens syfte ställdes följande forskningsfrågor som 

avhandlingen ämnar besvara: 

1. Hur ser Ahola Groups ekonomistyrningsprocess ut i nuläget? 

2. Vilka är målsättningarna för effektiveringsprojektet? 

3. Vilken mjukvaruleverantör kan bäst tillgodose effektiveringsprojektets 

målsättningar? 

1.4 Tillvägagångssätt och metod 

Avhandlingen genomförs som en fallstudie. Med hjälp av fallstudie kan man förstå ett 

dagligt fenomen som inte kan mätas statistiskt på grund av de unika situationsmässiga 

fakta som är involverade i processen. Eftersom det finns flera olika fallstudiemetoder 

att välja bland behöver det specificeras vilken typ av fallstudiemetod som används i 

avhandlingen. Som forskningsmetod i avhandlingen har metoden typisk fallstudie 

valts. I en typisk fallstudie studeras en organisation i sin typiska miljö, t.ex. ett företags 

miljö före och efter ny IT implementeringen av ny IT genom att identifiera för- och 

nackdelar med implementeringen ur flera synvinklar. (White, 2003, 39-42) 

Avhandlingen använder sig av en konstruktivistisk forskningsansats. Den 

konstruktivistiska ansatsen löser problem genom konstruktion av modeller, planer, 

diagram och organisationer. Det argumenteras att den konstruktiva metoden för sällan 

används inom forskning inom intern redovisning. Konstruktivistisk forskning 

karaktäriseras av att (I) det är en steg-för-steg procedur på så sätt att stegen är 

specificerade inom det system där man applicerar metoden, (II) varje steg som 

konstrueras i forskningen kan kontrolleras och (III) proceduren som helhet har ett 

bestämt syfte. Den andra punkten kopplas till kriteriet om objektivitet, autonomi och 

ett kritiskt förhållningssätt, bidrar till att vem som helst kan pröva konstruktionen och 

åstadkomma liknande resultat som personen ursprungligen gjort den. Den främsta 

validitetsindikatorn för konstruktivism är om lösningen som konstrueras fungerar dvs. 

om den sagda lösningen löser problemet. (Kasanen, Lukka & Siitonen, 1993) 
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För att svara på forskningsfrågorna delas forskningsarbetet upp i fyra delar. 

Avhandlingens första del utgör en nulägesanalys av ekonomistyrningsprocessen inom 

Ahola Group. Nulägesanalysen utförs utgående från relevant teori kopplad till 

processkartläggning samt processutveckling. Genom nulägesanalysen besvaras 

avhandlingens första forskningsfråga ”Hur ser Ahola Groups ekonomistyrningsprocess 

ut i nuläget?”. 

Avhandlingen fortsätter sedan med att i samråd med Ahola Groups ledning utforma 

målsättningar för effektiveringsprojektet. I denna andra del av avhandlingen behandlas 

vikten av att forma och ha tydliga målsättningar för processutvecklingsprojekt. De 

formulerade målsättningarna för projektet besvarar avhandlingens andra 

forskningsfråga ”Vilka är målsättningarna för effektiveringsprojektet?”. 

I avhandlingens tredje del matchas hur väl olika mjukvaruleverantörer kan uppnå 

målsättningarna för effektiveringsprojektet. Detta görs i två steg. Det första steget 

utförs genom att förhandsenkäter sänds ut till valda mjukvaruleverantörer. På basen av 

svaren fås en preliminär förståelse för hur väl olika leverantörer med sina 

mjukvarulösningar uppnår målsättningarna för projektet. Efter att enkäterna har 

analyserats bjuds i det andra steget valda leverantörer in för att presentera sina 

ekonomistyrningsmjukvaror varefter dessa lösningar avstäms mot målsättningarna för 

projektet. Teorin som refereras i den tredje delen av avhandlingen behandlar val av 

bokföringsprogram, processomformning och processutveckling. I dessa två steg 

besvarades den tredje forskningsfrågan ”Vilken mjukvarulösning lämpar sig bäst för att 

tillgodose effektiveringsprojektets målsättningar?”. 

Avhandlingen avslutas med att presentera en rekommendation till ledningen om vilken 

mjukvarulösning som bäst uppfyller målsättningarna för projektet. Slutligen diskuteras 

avhandlingens reliabilitet och validitet samt rekommendationer för fortsatt forskning. 
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2 BESKRIVNING AV EKONOMISTYRNINGSPROCESS 

I detta kapitel behandlas olika teoretiska perspektiv på processutveckling. Kapitlet 

avlutas med att beskriva den befintliga ekonomistyrningsprocessen som kartlagts enligt 

den grund som är lagd inom den behandlade teoretiska referensramen. 

2.1 Vikten av utvecklande av företagets processer 

Hammer och Champy (1993, 3-5) upptäckte på 1980-talet hur flera företag oförutsett 

blev effektivare inom olika områden genom att tydligt ändra sina arbetssätt. Företagen 

hade inte bytt affärsområde utan istället omformat sina arbetsrutiner inom det område 

där de verkade och ibland hade de helt förändrat sina processer.  Vidare upptäckte 

Hammer och Champy (1999, 3-5) att flera företags anställdas arbetsuppgifter inte 

direkt var relaterade till kundernas behov utan genomfördes endast för ett internt 

behov i företaget. Genom att undersöka upplevelserna inom företag samlade Hammer 

och Champy (1993, 3-5) procedurer för att som gjordes för att få till stånd radikala 

förändringar, dessa kallade de Business Process Reengineering. Hammer och Champy 

(1993, 3-5) hävdar vidare att förbättringar inom företags processer inte kan göras 

genom mindre steg utan måste göras genom tydliga och stora förändringar för att 

lyckas. Detta kritiseras av Hugh (2003) då han säger att en orsak till misslyckade BPR-

initiativ misslyckas kan vara att deras mål är att förändra för många och för stora saker 

på en och samma gång. 

Enligt Imai (1984, 29) är Kaizen det mest signifikanta ledningskonceptet i japan och 

därför nyckeln till japans konkurrenskraft efter andra världskriget. Konceptet Kaizen 

pekar i hans bok på kontinuerliga förbättringar som inkluderar alla företagets 

anställda. Detta betyder i praktiken involverande av både ledning och anställda på 

produktionen i förbättringen av företagets verksamhet.  Imai (1984, 1-21) argumenterar 

att konceptet Kaizen är så inrotat i det japanska samhället att företagsledare ofta agerar 

enligt Kaizen filosofin utan att själva inse det.  En av de stora skillnaderna mellan 

japanska och västerländska företag förklaras av Imai (1984) att de västerländska 

företagen kunde förbli oförändrade under 25 års tid. Som kontrast till detta nämns att 

förändring av företagen är ett måste inom japanska företagskulturen. Efter andra 

världskriget var det en svår uppgift att få ett företag att överleva, vilket krävde att man 

förbättrade verksamheten. Detta gör att Kaizen är en inbyggd rutin i japansk 

ledningskultur. 
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Ruhl & Yang (1995) säger att man genom att hitta de värdeskapande aktiviteterna inom 

organisationen kan åstadkomma både kostnadsinbesparingar och en bättre produkt för 

kunden. De aktiviteter som inte skapar värde inom företaget kan då också elimineras 

utan att man förlorar det som är av värde för kunden. Tiden som krävs för att utföra ett 

steg i en process kallas av dem för ”cykeltid” och börjar vid förberedelserna av 

uppgiften och avslutas med att processen avslutas (t.ex. från att man fyller i ett 

dokument till stunden då dokumentet är ifyllt). Företag kan försöka minska på 

cykeltider inom en process genom att förbättra den och förbättra kvaliteten på 

utkomsten i processen. Detta görs genom att eliminera aktiviteterna som inom 

processen inte är av värde för organisationens målsättningar. 

2.2 Perspektiv på processutveckling 

När Hammer & Champy (1993, 3-5) identifierade erfarenheter inom företag upptäckte 

de att vissa aktiviteter leder till framgång medan andra inte leder till framgång. De 

kallade de aktiviteter som påverkar radikala förändringar business reengineering. 

Business reengineering kan enligt dem inte göras i små steg utan måste göras som stor 

insats som utförs för att uppnå tydliga resultat. Hammer och Champy (1993, 3-5) säger 

att när de först såg hur företag kunde förändras drastiskt genom att förändra sitt sätt 

att arbeta var det inte för att företaget frågade sig hur de kunde effektiveras, utan för att 

de undrade över varför de överhuvudtaget gjorde det de gjorde. Det blev tydligt att 

kundens behov inte alltid låg i centrum för aktiviteterna som utförs i ett företaget. Det 

kunden begär av företaget är att skapa en produkt av hög kvalitet, erbjuda produkten 

till ett förmånligt pris samt förse kunden med god service. Dixon, Arnold, Heineke, Kim 

och Mulliga (1994) konstaterade på basen av sin undersökning att trots att ledare för 

BPR-projekt hade orosmoment angående olika BPR-projekt om ledningens fortsatta 

stöd, så hävdar de att BPR-projekt kan genomföras. De ledare som intervjuades sade 

även att omdesign av processer kräver tid och tålamod, och att teamet som utför 

omformningen behöver utforma en delad framtidssyn och utveckla ett konstant 

engagemang som stöder dem genom projektets gång mot det mål som de ämnar uppnå. 

När ett omformningsprojekt är över kan man införa en modell för kontinuerlig 

förbättring tills nästa strategiska förändring behövs. Enligt Dixon et.al. kommer inte 

reengineering att försvinna och kan vara ett användbart verktyg för chefer för att leda 

organisationer i nya förbättringsprojekt. 
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Inom Leanprincipen är det viktigaste för ett företag att skapa värde, vilket är något som 

endast slutanvändaren kan definiera. Tanken inom Lean är att man mera effektivt skall 

skapa värde genom att minska på det som på japanska kallas för muda. Muda betyder 

aktiviteter som konsumerar resurser utan att de skapar värde. Muda kan vara misstag 

som kräver rättelse eller korrigering, för stora lager i förhållande till efterfrågan, 

produkter som inte möter kundbehovet, onödiga processteg, onödig förflyttning av 

anställda och varor samt anställda som tvingas vänta på andra aktiviteter inom 

processen innan de kan inleda sina arbetsuppgifter. Leantänkandet ämnar minska på 

muda genom att fokusera på aktiviteter som skapar värde för kunden och få dessa 

processer att flöda. Eftersom det viktigaste för ett företag enligt Leanprincipen är att 

skapa värde till kunderna måste företaget självt definiera vad värde är. I processen 

med att skapa värde skall företaget identifiera de aktiviteter i värdeströmmen som 

behövs för att föra en enhet (kan vara en produkt eller en tjänst) genom de viktigaste 

aktiviteterna inom företaget. Efter detta skall man skapa ett drag i företaget som bland 

annat eliminerar onödiga resurser då kunderna kommer att dra produkterna från 

tillverkaren istället för att tillverkaren har onödiga mängder av en produkt som inte går 

att sälja. Slutligen ämnar Lean skapa perfektion inom företaget, vilket leder till ett 

kontinuerligt arbete för att konstant uppnå bättre resultat. De viktigaste tankarna inom 

Lean är alltså att genom att specificera värde, identifiera värdeströmmen och få 

värdeskapande processer att flöda så att man kan skapa ett drag efter produkterna, 

vilket resulterar i ett kontinuerligt arbete för att uppnå perfektion inom företaget. Att 

eliminera muda kan även involvera implementering av nya processteknologier. 

(Womack & Jones, 2003, 15-26) 

Enligt Dolan (2003) finns det många olika verktyg för att hantera förbättringsprojekt. 

Man kan bland annat använda sig av processkartläggning. Det är enligt honom viktigt 

att man tillämpar processutvecklingen inom alla områden i organisationen, för att 

undvika att en process förbättrar ett område på bekostnad av andra områden. Att 

förbättra enskilda processer leder inte till fördelar för kunder, anställda eller aktieägare 

utan leder istället till frustrationer. Vidare skall men enligt Dolan (2003) för att klara av 

hindren inom processutveckling inleda projektet med att identifiera problemet inom 

processen. När man har identifierat ett problem ser man hur det påverkar avkastning, 

kundnöjdhet och de anställda i processen. 
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2.3 Processkartläggning 

Processkartläggning är ett mångsidigt datasamlingsverktyg som visar arbetsprocesser 

och som kan användas för att hitta problem med prestandan i processer (Marelli, 

2005). Processkartläggning kan också användas för att hitta olika sätt att förändra en 

process (Cooper & Moore, 2013). Genom processkartläggning kan man kraftigt 

reducera antalet informationssystem inom företag. I ett exempel av Okrent och 

Vokurka (2004) gick man inom ett företag från två tusen IT-system till endast tre 

under en tidsperiod som var mindre än två år. På mindre än ett och ett halvt år erhöll 

man återbetalning på ERP-investeringarna även om de var stora. Processkartläggning 

liknar mycket dataprograms flödeskartor, men inom företagsprocesser identifierar man 

även de olika deltagarna i processerna. De tre stora delarna inom processkartläggning 

och även BPR är att skapa en nulägesmodell, att skapa en modell som visar hur 

processen skall bli samt att ta bort avståndet mellan de två modellerna. Det sista steget 

handlar alltså om hur man kommer från nuläget till det önskade framtidsscenariet. 

Genom att skapa en förståelse för varför en process är utförd på ett visst sätt kan man i 

sista skedet av processkartläggningen eliminera arbete som inte skapar värde. (Okrent 

& Vokurka, 2004) Många misslyckade BPR- eller ERP-projekt har inte att göra med 

koncepten utan med implementeringsproblem som ofta involverar felaktiga 

processkartor. Processkartläggning är ett kraftfullt verktyg som kan användas till allt 

från att minska på fel som uppstår i en process och minska på cykeltiderna inom en 

process till att öka processkvaliteten. Processkartläggning är också ett bra sätt att 

jämföra en process för att se om man missat förbättringsmöjligheter. (Linton, 2007) 

Man kan exempelvis kartlägga processer i syfte att hitta förbättringsmöjligheter inom 

en process, för att i framtiden inskola ny arbetsstyrka, för organisering av olika 

arbetsuppgifter, för att klargöra roller och bidrag i processen eller för att mäta 

processers prestationsförmåga. Man kan finna sätt att arbeta både snabbare och med 

mindre resurser när man letar efter förbättringsmöjligheter i en process. Man kan 

identifiera förbättringsmöjligheter genom att klargöra processens krav för input och 

output, speciellt om många olika delar av företaget deltar i processens flöde. Andra 

förbättringsmöjligheter kan hittas genom att ta bort onödiga funktioner ur 

processkartan. Då kan man till exempel förenkla processen eller eliminera icke-

värdeskapande steg från processen. (Damelio, 1996, 1-9) 

När man kartlägger en process kan man, om man känner till arbetsprocessen, som 

forskare själv utföra kartläggningen, alltså så att man personligen konstruerar en 



 

 

11 

processkarta. Metod begränsas då av hur kunnig forskaren är inom processen. Man kan 

även använda sig av intervjuer med processdeltagare för att skapa en processmodell, 

utifrån vilken man senare skapar en processkarta. Efter att modellen är skapad begär 

respons från processdeltagarna för att bättra på processkartan. Den metoden är bäst 

lämpad om intervjuaren känner till företaget som skall kartläggas och är duktig på att 

att ställa frågor och förstå. Man kan även använda sig av gruppintervjuer där flera 

deltagare kan skapa processkartan tillsammans. Denna metod kan också hjälpa till att 

skapa ett ”ägandeskap” inom processen. Kartläggaren behöver i denna metod ha goda 

kunskaper inom processkartläggning samt ha goda kunskaper om hur man genomför 

intervjuer. (Damelio, 1996, 18-19)  

Processer kan kartläggas på tre olika sätt. En process kan presenteras som en 

relationskarta, som ett flödesschema eller som en tvärfunktionell karta. Dessa tre sätt 

skiljer sig från varandra i sättet varpå de åskådliggör en arbetsprocess. Att kartlägga en 

process är alltså att åskådliggöra ett arbete. En relationskarta visar olika arbetssteg 

sammanlänkade i en bild av processen. Ett flödesschema å andra sidan är en 

illustrering av åtgärder som görs efter hand för att uppnå ett resultat i processen. En 

tvärfunktionell processkarta visar aktiviteters flöde över flera olika befattningar, vilket 

visar aktiviteten tillsammans med ett spår som visar hu de aktiviteterna är 

sammankopplade. Processen visas i en tvärfunktionell processkarta som en rutt från 

input till resultat. Vid kartläggning av en process anses den aktivitet som görs efter den 

processens inledande händelse vara startpunkten och processens avslutande händelse 

anses vara processens slutpunkt. (Damelio, 2011) 

I en relationskarta visar man hur olika steg i en process är sammankopplade. I 

relationskartan visas relationen mellan en organisations interna och externa delar. 

Relationen mellan leverantör-organisation-kund kan vara ett exempel på en 

relationskarta. I en relationskarta presenteras generellt sett presenteras inte 

arbetsaktiviteter inom organisationens olika delar. (Damelio, 2011, 12). Detta exempel 

presenteras i Figur 1. (Damelio, 2011, 41) 
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Figur 1. Relationskarta (Damelio, 2011, 41) 

Ett flödesschema illustrerar aktiviteter presenterade efter varandra som utförs för att 

åstadkomma ett specifikt resultat. Ett flödesschema visar både aktiviteter som för 

kunden är värdeskapande och icke värdeskapande. Ett exempel på ett flödesschema 

presenteras i Figur 2 (Damelio, 2011, 98) 

 

Figur 2. Flödesschema (Damelio, 2011, 98) 

I en tvärfunktionell processkarta presenteras flödet av olika aktiviteter över flera olika 

funktioner tillsammans med ett spår som visar på kopplingen mellan aktiviteterna och 

resurserna som i processen sammankopplas. Arbetsflödet i en tvärfunktionell 

processkarta presenterar alltså de aktiviteter som tillsammans skapar ett resultat av 

processens input genom att visa hur resurserna i processen kopplas samman. Exempel 

på en tvärfunktionell processkarta presenteras i Figur 3. (Damelio, 2011, 80) 

 

Figur 3. Tvärfunktionell processkarta (Damelio, 2011, 80) 
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Enligt Savory & Olson (2001) är processkartläggning en metod som enkelt visualiserar 

processer och tillåter mänskor att både undersöka och effektivera samt omforma en 

process. Genom processkartläggning kan man hitta tidigare okända kopplingar mellan 

mänskor och uppgifter som inte är nödvändiga i processen. Processkartläggning 

fokuserar på processer som förbättrar kvaliteten, betjänar kunderna och skapar 

inkomster. Vidare ger Savory & Olson (2001) sex steg för att skapa en processkarta 

vilka de hävdar kan vara till hjälp för att öka möjligheten att lyckas med ett 

förbättringsarbete.  

(1) Man bör börja med att definiera avsikten processkartan. Genom att definiera 

orsaken till att göra processkartan kan man förstå målet med kartläggningen. 

Minskning av utgifter, att öka kvaliteten på en vara eller tjänst eller att minska på 

kunders frustrationer är vanliga målsättningar för en processkartläggning. 

Processanalysen omfattning formas på basen av målet för förbättringen. Om målet 

exempelvis är att minska på elektricitetsförbrukningen måste alla 

elektricitetsförbrukning kartläggas. (Savory & Olson, 2001) 

(2) När man formar projektteamet bör projektteamets medlemmar vara kunniga 

individer från organisationens olika nivåer som både har intresse av och är involverade 

i processen. Beroende på hur förbättringsinitiativet ser ut kan även någon av 

processens kunder eventuellt inkluderas i teamet. Nyckelpersonen i teamet är ledaren 

som bör vara en person som kan ställa de rätta frågorna om processen. Det är ofta 

positivt om denna person inte tillhör organisationen så att denna kan nå processens 

kärnfrågor utan att delta i företagets politik. Teamet bör även få relevant träning inför 

sitt uppdrag för att kunna utföra det tillfredsställande. (Savory & Olson, 2001) 

(3) Att kartlägga nulägesprocessen är en bra startpunkt om teamets medlemmar inte 

känner till processen, har olika åsikter om nuläget, inte anser att processen behöver 

göras bättre eller vill se processens problemområden. Teamet samlar information om 

processen genom att t.ex. följa med personer i deras arbete eller genom att filma olika 

arbetsrutiner. En processkarta visar varje processteg med input och resultat för varje 

steg i processen tillsammans med de beslut som fattas i processen, personerna som är 

involverade i processen samt uppskattar tidsförbrukningen för olika processteg. 

Vanliga frågor som personer som handhar teamet frågar handlar om hur processen 

börjar, vad som händer efter olika processteg, vem som utför vilka arbetsuppgifter och 

vart outputen tar vägen (ex. vart ett stämplat dokument tar vägen), hur beslutsfattandet 

i processen går till och vilka moment olika skeden i processen omfattar. Savory & Olson 
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(2001) säger att de med papperslappar som kopplas samman med linjer och pilar 

formar en preliminär karta på en tavla. Processteg ritas rektangulärt och punkter för 

beslutsfattande som diamantformade.  Denna metod tillåter att snabbt ändra på steg i 

processen innan man fastställer processkartan och formar en datoriserad version av 

den. Sällan lyckas man skapa en korrekt processkarta vid första försöket. Varje steg i 

processen skall godkännas av de som är involverade i processen. Utgående från 

nulägesanalysen tas sedan fortsatta beslut, vilket gör att det är viktigt att den stämmer.  

(4) När processkartan stämmer fastställer man målsättningarna för förbättringen, för 

att sedan kunna mäta om förändringen bidragit till förbättringar. Målsättningar kan 

t.ex. vara en minskning av elektricitetsförbrukning med en viss procentsats, minskning 

av förseningar med ett antal minuter, en minskning av aktiviteter som inte skapar 

värde med en viss procentsats. Målsättningen bör även vara kopplad till företagets 

strategi. Enligt Savory & Olson (2001) möjliggör kvantifierbara målsättningar alla 

involverade att snabbt enas om förbättringsbehoven. (Savory & Olson, 2001) 

(5) Därnäst tittar man på områden som kan förbättras. Ologiska processteg som bidrar 

till tidsförlust eller uppgifter som ofta utförs fel bedöms som områden med 

förbättringsmöjligheter. Här kan teamledaren ställa frågor för att leda teamet i 

förbättringsdiskussionen. Frågor som man kan fokusera på är t.ex. om det går att 

konsolidera eller eliminera dokument, pappersarbete eller processteg utan att det 

påverkar värdet som skapas i processen. Man kan också ställa frågor som klargör vilka 

förändringar som skulle krävas om man eliminerade något steg ur processen, eller på 

vilket sätt någon aktivitet tillför värde i processen samt om det är möjligt att förändra 

olika processteg. (Savory & Olson, 2001) 

(6) Slutligen kartlägger man hur processen borde vara. En processkarta över hur 

processen borde se ut är ofta användbar efter att man har tydliggjort förbättringar för 

processen. (Savory & Olson, 2001) 

Kartläggningen av en process ger teamet verktyg med vars hjälp grundprocessen och 

organisationens elementära delar synliggörs. Genom att visualisera processer ökar 

förbättringsarbetets möjligheter att lyckas. (Savory & Olson, 2001) 
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2.4 COSO ramverket som analysredskap 

Idag används COSO ramverket som kontrollramverk i hela världen. Ramverket 

innehåller fem komponenter där kontrollmiljön sätter tonen för organisationen. 

Kontrollmiljön är alltså grundstenen för alla andra komponenter inom den interna 

kontrollen. Riskbedömning utgör organisationens analyser och identifiering av 

riskerna som existerar för att uppnå målen. Genom kontrollaktiviteter ser en 

organisation till att ledningens direktiv följs. Kontrollaktiviteterna innefattar kontroll 

av inkomster och utgifter samt processen att stänga bokslutsdata. Information och 

kommunikation är de system samt de rapporter som hjälper de anställda och ledningen 

att utföra sina uppgifter. Slutligen utgör övervakning den process som överser hur väl 

de interna kontrollerna fungerar. Man får en god förståelse för hur komponenterna 

samverkar genom att presentera dem i en figur. Ett sätt att illustrera COSO ramverket 

är i form av en triangel eller en pyramid, där kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter och övervakning presenteras som olika lager i pyramiden. Längs 

sidorna i pyramiden går information och kommunikation i organisationen. I Figur 4 

illustreras COSO ramverket som en pyramid. (Lynford, 2008) 

 

Figur 4. COSO ramverket (Lynford, 2008, 31) 

Kontrollmiljön i COSO ramverket beskriver den ton som ledningen anger i företaget. 

Därav handlar kontrollmiljön om en tillit att de aktörer som är aktiva inom 

organisationen gör rätt sak även om när ingen regel finns att följa. Företag kan tillsätta 
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en kommitté som skall övervaka ledningens agerande eller ha en uttala etisk kod för att 

säkerställe det etiska agerandet i organisationen. Vidare är bokföringskunskap viktig 

för att ett företag skall ha förutsättningar för att skapa tillförlitlig finansiell 

information. Det sista elementet av kontrollmiljön är organisationens Human 

Resources (HR) som hjälper att sätta tonen i företaget. Även personalmedvetna företag 

har i organisationen utmaningar som kan relateras till att utveckla, rekrytera och 

behålla de anställda. (Lynford, 2008)  

Riskbedömningen i företaget har två roller inom ramverket. En aspekt av 

riskbedömning relaterar till riskerna inom finansiell rapportering. Denna aspekt ser till 

affärsprocesserna, aktiviteter som till olika grad är riskfyllda till sin natur.  Den andra 

aspekten av riskbedömning relaterar till kontrollaktiviteter och fokuserar på 

sannolikheten och följderna av finansiell exponering om någon av 

kontrollmekanismerna sviker. I ett större perspektiv av risker analyseras hur väl 

integrerad informationstekniken är i strategin och riskbedömningen. Det är inte många 

organisationer som har insett hur beroende de har blivit av informationsteknik som 

olika elektroniska databaser. Riskbedömningen behöver även se utanför 

organisationen, organisationens ekonomi kommer att påverkas om den lokala 

ekonomin exempelvis förändras såvida man inte vidtar åtgärder. Man bör också 

utvärdera riskerna för bedrägeri inom organisationen, speciellt områden och strukturer 

som kan vara ”inbjudande” för bedrägeri. Här kan man exempelvis vara uppmärksam 

på om bokföringstransaktioner är organiserade så att personer på egen hand kan 

genomföra en transaktion eller en betalning. Om det finns en kommande händelse i 

företagets utveckling som kan ge skäl för en felrapportering av företagets finanser kan 

detta också vara en risk. (Lynford, 2008) 

Kontrollaktiviteter är kontroller över aktiviteter som startar, godkänner och genomför 

transaktioner i bokföringen. Dessa innefattar bankavstämningar, signaturer och praxis 

för godkännande av nya kunder. Om någon av de andra komponenterna är svaga kan 

det synas inom företagets kontrollaktiviteter. Företag ändå bör även kunna bevisa att 

inga svagheter finns inom de andra komponenterna. Man måste känna till företagets 

processer för att kunna identifiera och dokumentera kontrollerna. Genom att se om en 

aktivitet kräver kontrollen som följs av den avgörs om aktiviteten är en process eller en 

kontroll. Man kan räkna aktiviteten som en process om den förutsätter kontrollen som 

följer, i andra fall gäller det en kontroll. Det är viktigt att utreda vad som kan gå fel om 

en kontrollaktivitet sviker och göra en riskbedömning. (Lynford, 2008) 
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Information och kommunikation är lättare att analysera enskilt även om den sträcker 

sig över flera komponenter. Information och kommunikation komponenten utvärderar 

flödet av rapporter inom enheten, huruvida dessa ges i rätt tid, med rätt information 

och är fullständiga. I många organisationer måste data samlas in från flera källor innan 

den kan konsolideras till en finansiell rapport. Om man använder sig av en mjukvara 

för att sammanställa data måste frågan om datas riktighet ställas. Detta är ett problem 

som ofta framkommer i Excel-filer eftersom de kan innehålla fel. Även externt 

informationsflöde beaktas i denna komponent. Det interna kommunikationsflödet 

handlar om informationen som flödar inom organisationen och om den erhålls vid rätt 

tidpunkt. Den externa kommunikationen omfattar kommunikation till intressenter 

utanför den egna organisationen. Svårigheter i extern kommunikation kan snabbt leda 

till problem inom områden som orsakar finansiella problem. Inom IT är vanliga 

kontroller inom följande områden; (1) Tillträde och säkerhet: Tillåter att personer får 

den information de behöver men inte mera och skydda annan information genom 

nekad åtkomst. (2) Ändringskontroll: Kontrollerar att data kan överföras till nya 

system vid behov, vilket minskar på risken för bedrägeri. (3) Systemutveckling: Ibland 

byter organisationer bokföringssystem. Systemutveckling skall då utföras så att data 

bevaras. En metod krävs som kan hantera mjukvarubyten och utvärdera behoven samt 

olika mjukvarualternativ. Metoden skall också klara av att testa systemen innan man 

tar dem i bruk. (4) Verksamheten: I många företag är ofullständigt backup system ett 

problem. Så länge allt fungerar behöver man ingen backup system och då det behövs är 

det för sent. (Lynford, 2008) 

Övervakning bör ske för att man skall kunna säkerställa att kontrollerna är 

fungerande. Övervakningen kan exempelvis vara integrerad i den använda mjukvaran 

eller utföras regelbundet på annat sätt. Själva kontrollerna kan utgöra övervakningen 

av systemet i mindre företag. I övervakningen kommer organisationen ibland att stöta 

på avvikelser. Ledningen behöver informeras om avvikelser som kan leda till materiella 

förluster. Avvikelser som medför materiella förluster är t.ex. olåsta dörrar som innebär 

stöldrisk eller dålig kontroll över olika material som medför risker för förskingring. 

Eftersom dokumentationen på kontroller ofta är bristfällig kan det vara utmanande att 

visa att de utförs. Även om dokumenteringen, som skapar bevis över utförd kontroll, 

endast tar någon sekund kan den vara frustrerande för de anställda. (Lynford, 2008) 
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2.5 Beskrivning av ekonomistyrningsprocess 

Tillsammans med Ahola Groups VD och ekonomichef identifierades nyckelprocesserna 

inom ekonomistyrningen. Nyckelprocesserna formar tillsammans helheten för 

ekonomistyrningen inom företaget. För att säkerställa en korrekt kartläggning av varje 

enskild process inom ekonomistyrningen gjordes själva kartläggningen tillsammans 

med en av de anställda som dagligen arbetar med processen. Detta gjordes genom att 

ställa frågor till den anställda utgående från Frågor till processkartläggning. Genom 

diskussioner med den anställda samt visualisering av processen och konstant 

avstämning med deltagaren i processen fastställdes en processkarta för varje 

nyckelprocess inom ekonomistyrningen. Frågorna användes flera gånger i olika format 

för att samla informationen av den anställda i olika skeden av kartläggningen. Efter att 

processerna var kartlagda ombads de anställda att fastställa problem- och 

frustrationsområden i respektive nyckelprocess samt områden som fungerade väl. Den 

information som framkom i intervjuerna användes senare för att fastställa 

målsättningar för förbättringsprojektet. 

2.5.1 Kartläggning av ekonomistyrningens delprocesser 

För att kunna identifiera delprocesserna inom ekonomistyrningen avgränsades 

kartläggningen så att delprocesser avgränsas med en initierande händelse till att en 

flödesenhet (t.ex. ett verifikat eller dokument) är behandlad i processen. I 

faktureringsprocessen identifieras exempelvis en kundbeställning som en flödesenhet 

dvs. den initierande handlingen som startar kartläggningen inom processen är kundens 

beställning av en frakt och ögonblicket då verifikat för erhållen betalning skapats 

identifieras som avslutande ögonblick.  

Kartläggningen av processerna för en analys av nuläget i företagets 

ekonomistyrningsprocesser utfördes utan närvaro av företagets ledning tillsammans 

med en av de anställda som arbetar med vardera nyckelprocessen. Processerna 

kartlades så att forskaren inledningsvis studerade företagets allmänna 

processbeskrivningar för nyckelprocesserna för att ha en grundkännedom om dessa. 

Innan kartläggningen inleddes tillsammans med den anställda sattes post-it lappar upp 

med inledande processteg samt avslutande processteg för nyckelprocessen i fråga. Åt 

den anställda förklarades kort syftet med kartläggningen och hur den skulle gå till. 

Tillsammans med den anställda inom nyckelprocessen diskuterades och formades 

sedan en preliminär processkarta på whiteboard med hjälp av post-it lappar, vilket 
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följdes av en diskussion om frustrationsmoment samt saker som fungerar bra inom 

nuvarande processkarta och mjukvaror. Dessa diskussioner spelades in och användes 

sedan som grund för att skapa beskrivningar av processerna i textformat, vilket ökar 

tillförlitligheten eftersom inspelningarna möjliggör en noggrannare efterlikning av 

processflödet. Under diskussionernas gång sattes post-it lapparna upp och processen 

formades i den anställdas närvaro. För att få fram följande steg i processen och för att 

avstämma kartan med den anställdas uppfattning om process flödet användes frågor 

utgående från teoridelen som finns bifogade som Frågor till processkartläggning. På 

post-it lapparna noterades den anställdas övriga kommentarer och den preliminära 

kartan fotades i sin helhet och skilda foton togs för varje moment moment för att 

bevara originalbilden så som den skapades tillsammans med den anställda.  

Genom att involvera anställda i kartläggningen kan den anställda indirekt påverka 

målsättningarna och matchningen av alternativ som görs för effektiveringsprojektet. 

Utgående från den preliminära processkartan gjordes en processkarta i mjukvaran 

Bizagi Modeler som är ämnat för skapande av processflöden för input och output i 

processer. Processkartorna gjordes alla i samma mjukvara för att få enhetliga kartor för 

samtliga processer skulle erhållas. Processkartan avstämdes sedan med ekonomichefen 

för att kontrollera att inga väsentliga moment uteblivit ur processernas flöden. 

Som avgränsning för processkartläggningen har följande riktlinjer lagts; 

kartläggningen förklarar inte systemflöden som inte direkt hänför sig till 

ekonomistyrningen. Detta betyder att affärssystemet Attracs, som nämns i 

avhandlingen, inte förklaras ingående eftersom inkluderande av denna mjukvara inte 

anses öka förståelsen för processerna avsevärt och skulle kräva djupgående analyser av 

processer som inte direkt påverkas av byte av ekonomistyrningsmjukvara. 

Kartläggningens tyngdpunkt ligger alltså på de processer och mjukvaror som direkt 

påverkas av ett byte av ekonomistyrningsmjukvara. 

Efter att kartläggningen var gjord presenterades kartorna för Ahola Groups VD Ida 

Saavalainen och ekonomichef Stefan Kaptens för avstämning. Av ekonomichefen och 

VD erhölls tillägg och specificeringar till vissa delar av processerna inom 

ekonomistyrningen. Ordningsföljden för processkartläggningen av nyckelprocesserna 

var sådan att kartläggningen av försäljningsreskontra och indrivningsprocess, 

inköpsreskontra och löneräkning, samt betalningsrörelse gjordes först eftersom deras 

avslutande fas utgör grunden för bokföringsprocessens inledning. Därefter kartlades 

bokföringsprocessen och sedan rapporterings- och konsolideringsprocessen. Slutligen 
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kartlades den avräkningsprocess som hör till inköpsreskontraprocessen. Denna process 

kartlades sist på grund av ett missförstånd i inbjudan till kartläggningen. Hela 

kartläggningen utfördes under perioden 28.10.2015 - 11.11.2015. Kartläggningen av 

vardera nyckelprocess utfördes på ca två timmar per process. 

2.5.2 Ekonomistyrningens delprocesser 

Tillsammans med Ahola Groups VD samt ekonomichef identifierades under ett 

diskussionstillfälle 22.10.2015 de följande delprocesserna vilka utgör företagets 

ekonomistyrningsprocess. Vid ett möte 04.11.2015 tillkom även delprocess nummer 4 

betalningsrörelse. De identifierade delprocesserna i ekonomistyrningen är: 

1. Försäljningsreskontra (samt underprocess indrivning) 

2. Inköpsreskontra (samt underprocess avräkning) 

3. Löneräkning 

4. Betalningsrörelse 

5. Bokföring 

6. Rapportering/konsolidering 

Tillsammans bildar dessa processer ekonomistyrningen för Ahola Group så att 

försäljningsreskontran, inköpsreskontran (samt underprocessen avräkning) och 

löneräkningens avslutande skede markerar inledningen av bokföringsprocessen. 

Exempelvis markeras slutskedet av inköpsprocessen av att en inköpsfaktura betalas och 

ett verifikat skapas, här tar bokföringsprocessen vid. Efter att bokföringsprocessens 

avslutande skede har slutförts inleds rapporterings- och konsolideringsprocessen som 

slutlig nyckelprocess i ekonomistyrningen. Rapporterings- och 

konsolideringsprocessen avslutas slutligen med att ekonomistyrningens output formats 

i form av rapporter till företagets ledning. Relationen mellan de olika 

nyckelprocesserna i ekonomistyrningsprocessen presenteras i Figur 5. (Saavalainen & 

Kaptens, 2015) 
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Figur 5. Ekonomistyrningens nyckelprocesser 

Som följande presenteras de kartlagda processerna i separata underkapitel tillsammans 

med de anställdas åsikter angående problem- och frustrationsmoment inom 

processerna. Inledningsvis presenteras respektive initierande händelse som startar 

nyckelprocessen, processens avgränsning samt nyckelprocessens avslutande händelse 

för att läsaren skall få en klar inblick i vilka moment i ekonomistyrningen som 

innefattas i varje nyckelprocess.  

2.5.3 Försäljningsreskontra 

Avgränsningen för försäljningsreskontraprocessen utgår från den punkt då 

ekonomistyrningen tar vid efter att försäljningsprocessen har skapat en 

försäljningsfaktura. Eftersom försäljningsprocessen är en enskild komplicerad enhet 

beaktas den inte i detalj i denna avhandling som endast fokuserar på 

ekonomistyrningsprocessen. Den initierande händelsen varifrån 

försäljningsreskontraprocessens kartläggning inleds anges vara då försäljningsfakturor 

körs in i bokföringsmjukvaran Hansa från Attracs, där de skapats enligt kunders 

beställningar. Från den händelsen kartläggs processen fram till det ögonblick då 

fakturan har blivit betald. (Saavalainen & Kaptens, 2015) 

Försäljningsreskontraprocessen kartlades tillsammans med två anställda, till en början 

med den person som sköter om försäljningsreskontra (28.10.2015 09:00-11:40) och 

sedan med den person som handhar indrivningsprocessen. Processkartan för 

försäljningsreskontra kan betraktas i Figur 6. Processkarta för 

försäljningsreskontraprocess. 
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Figur 6. Processkarta för försäljningsreskontraprocess 
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När försäljningen har slutfört en försäljning skapas en faktura i Attracs. Varje natt körs 

filer med försäljningsfakturor över från Attracs till Hansa (skilda filer för Ahola 

Transport och Special transport). Filen kopieras och namnet ändras varefter den förs in 

i Hansa. Personen som kör in försäljningsfakturorna måste då vara ensam inne i Hansa 

eftersom filen annars inte körs in. Fakturorna godkänns sedan manuellt genom att 

markera alla fakturor som körts in och godkänna dem i Hansa. För de kunder som 

faktureras i flera valutor måste man i detta skede gå in och ändra basvaluta för varje 

kund per faktura som har olika valutor för att kunna godkänna fakturorna. Efter att 

fakturorna är godkända är de inne i Hansa. När detta är gjort hämtas listor för 

factoringfakturor, dvs. fordringar som sålts vidare till bank, från Attracs och sänds till 

banken genom Nätbanken samt faxas till banken. därefter körs alla kontoutdrag ut från 

Maksuliikenne och kontoutdrag samt referensinbetalningar printas ut. I pappersformat 

sparas endast kontoutdrag som innehåller inbetalningar, eftersom dessa hanteras av 

försäljningsreskontra, även om alla händelser från kontoutdraget printas ut i 

pappersformat. På torsdagar printas även utländska inbetalningar för Ahola Transport 

ut från Nätbanken (gäller postgiro, bankgiro och Sampo Eesti), varefter en Excelfil i 

Sharepoint fylls i att hämtningen är gjord, detta görs som kontrollmekanism i 

processen. (Försäljningsreskontraanställd, 2015) 

Efter att laddningen av kontoutdrag är gjord kvitteras inkomna betalningar mot 

försäljningsfakturor i försäljningsreskontra i Hansa, referensinbetalningar kan då 

masskonteras. Om en faktura av någon orsak inte har betalts till jämn summa och 

ingen betalningsplan finns för kunden (betalningsplaner beskrivs mera inom 

indrivningsprocessen) sätts beloppet till ett utredningskonto under tiden för utredning. 

En Excelfil i Sharepoint fylls i med information om betalningsdatum, kontonummer, 

orsak, fakturanummer samt betalare. Excelfilen fylls i som en uppföljningsmekanism i 

processen. Kunden kontaktas följaktligen per epost för utredning av orsaken till att 

beloppet avviker från fakturabeloppet. Om kunden inte svarar på kontaktförsöket 

kontaktas kunden per telefon för utredning. Orsaker som används som förklaring för 

avvikande belopp i betalning är underbetalning, överbetalning, dubbelbetalning, fel 

valuta samt saknar specifikation. Alla orsaker kan dock härledas till en av två 

slutsatser; en underbetalning eller en överbetalning. Om kunden har betalt många 

fakturor och inte angivit specifikation för vilka fakturor de betalt fås den informationen 

av kunden och fakturorna kvitteras. Ifall någon faktura är underbetald blir fakturan i 

Hansa delkvitterad och om den är överbetald kan överbetalningen bero på att 

räntekostnader har betalts för fakturan, dubbelbetalning eller annan orsak till 
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överbetalning. Om överbetalningen gäller räntebetalningar kvitteras fakturan. I övriga 

fall blir återstoden antingen återbetald till kunden eller så lämnas överbetalningen som 

öppen kredit på kundens konto. (Försäljningsreskontraanställd, 2015) 

Kvittering av betalningar för försäljningsfakturor sker i Hansa. Då en betalning 

kvitteras mot en faktura infogas i Hansa olika kommentarer beroende på betalningssätt 

som kunden använt sig av; för Bankgiro kommentar ”B”, för postgiro ”C” och för 

Sampo Eesti ”D” efter vilket fakturan kvitteras. Om betalningssättet är Kontoutdrag (de 

som hämtas från maksuliikenne) anges betalningssätt ”A”. För kontoutdrag infogas 

vidare en kommentar för utländska factoringbetalningar ”Y” och för inhemska 

betalningar ”X”, kommentarerna infogas för bokföringens skull. Efter att 

kommentarerna har infogats till fakturans betalningssätt kvitteras fakturan och 

Excelfilen i Sharepoint för oklara fakturor uppdateras. En inbetalningsnummer erhålls 

från Hansa då fakturan har kvitterats. Denna skrivs på kontoutdraget som i sin tur 

arkiveras. Om det i processen finns oklara förfallna fakturor (betyder även betalningar 

som avviker från överenskommelser med indrivningsprocessen samt fel summa) inleds 

indrivningsprocessen som antingen leder till betald faktura eller kreditförlust, annars 

kvitteras fakturan som betald och processen anses vara slutförd. 

(Försäljningsreskontraanställd, 2015) 

Uppföljningen i Excellistor samt masskonteringsmöjlighet av referensinbetalningar är 

saker som den anställda ansåg att är saker som är positiva och fungerar bra i processen. 

Områden som den anställda inte var lika nöjd med var att man måste godkänna 

fakturor manuellt då de hämtas ur Attracs och sedan faxa factoringmaterial till banken. 

Betalningar kan ibland dröja en tid innan banken meddelar att man inte har erhållit 

information om betalningarna på grund av problem med faxen. Även att vissa 

eurobetalningar erhålls via post var ett område som den anställda inte var helt nöjd 

med på grund av risken att de inte erhålls i tid. Den anställda sade sig vara nöjd med 

arbetsrutinen överlag. (Försäljningsreskontraanställd, 2015) 

2.5.3.1 Indrivningsprocess 

Indrivningsprocessen tillhör försäljningsreskontra men fungerar som en skild enhet 

med en anställd som handhar indrivning av förfallna fakturor. Inledande händelse är 

att en faktura har förfallit till betalning utan att betalning har mottagits. Processen 

avslutas med betald faktura eller avskriven kreditförlust. Kartläggningen utfördes 
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28.10.2015 12:30-14:45. Den utformade processkartan för indrivningsprocessen kan 

betraktas i Figur 7. Processkarta för indrivningsprocess. 
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Figur 7. Processkarta för indrivningsprocess 
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Indrivningsprocessen inleds då en faktura har förfallit till betalning utan att betalning 

har erhållits, varpå orsaken till den förfallna fakturan utreds. Om det är känt sedan 

tidigare att kunden har betalningssvårigheter markeras i Attracs att kunden har 

betalningssvårigheter, så att transportplaneringen känner till problemet om flera 

transporter bokas av kunden. Som följd återgår processen då till att se om 

kundpåminnelser har blivit skickade för fakturan. Om det visar sig att kunden har gått i 

konkurs eller godkänts för företagssanering avskrivs fordran i sin helhet eller delvist 

som kreditförlust (samtliga kreditförluster skall godkännas av ekonomichefen). Vid 

orsak företagssanering har Ahola Transport rätt att erhålla en del av fakturans summa 

vilket gör att fakturan delvist skall avskrivas som kreditförlust. Om kunden inte sedan 

tidigare är känd för att ha betalningssvårigheter eller vid betalningssvårigheter av 

annan orsak än sanering eller konkurs skickas åt kunden två betalningspåminnelser 

från Hansa. Ibland kan kunden hävda att han inte har erhållit originalfakturan varpå 

den i så fall hämtas ur Attracs och skickas till kunden per email och processen återgår 

till att invänta betalning från kunden. Om kunden inte tar kontakt då han fått 

påminnelserna återgår processen också till att invänta betalning från kunden. Om 

kunden inte då påminnelserna skickas påpekar att han inte fått orginalfakturan återgår 

processen till att invänta betalning från kunden. (Indrivningsanställd, 2015) 

Kunden kan också ha reklamerat fakturan varpå det i Attracs tillsammans med 

faktureringsteamet kontrolleras om fakturans reklamation är befogad. Om 

reklamationen är befogad märks fakturan som omtvistad i Hansa och processen återgår 

till att invänta betalning från kunden. (Indrivningsanställd, 2105) 

Om kunden redan från tidigare har erhållit två betalningspåminnelser och fakturan 

inte påstås vara reklamerad blir fakturan indriven antingen internt eller via en extern 

indrivningsbyrå. Om fakturan indrivs internt kommer företaget överens med kunden 

om betalningen och processen återgår till att invänta betalning av kunden. Om fakturan 

indrivs externt hämtas fakturan ur Attracs och indrivningsbyrå väljs. För finländska 

indrivningar används ett företag, för svenska indrivningar ett annat och slutligen för 

estniska indrivningar ett tredje alternativ. Om betalningen mottas återgår processen till 

att kvittera betalningen i försäljningsreskontra och om det meddelas från 

indrivningsbyrån att pengarna inte kommer att erhållas eller om pengarna inte inom 

tid ”X” erhålls, avskrivs fakturan som kreditförlust. (Indrivningsanställd, 2015) 

Som störningsmoment i processen anses av den anställda vara att när man printar ut 

oklara fakturor kommer även fakturor med som har minussaldo, fakturor av sanerings- 
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och konkursföretags fakturor, vilket medför onödiga mängder papper som genast 

kasseras. Det är enligt den anställda även svårt att lägga till påminnelseavgifter i Hansa 

vilket medför onödiga kostnader för företaget. Ett problem som nämndes var även att 

det kunde finnas en funktion som hämtar förfallet saldo ur Hansa till Attracs för att 

planeringspersonalen skulle känna till vilka summor i förfallna fakturor en kund har 

vid bokning av frakter. Även svår uppföljning vid omtvistade fakturor anges vara ett 

störningsmoment vilket medför extra arbete samt att man måste arbeta i flera 

mjukvaror (Attracs och Hansa). Positiva sidor i Hansa anses vara att 

indrivningsprocessen idag fungerar bra och ganska långt är automatiserad. En funktion 

som efterfrågades var möjligheten att kunna se hur många av en kunds fakturor som 

har skickats till indrivning. (Indrivningsanställd, 2015) 

2.5.4 Inköpsreskontra 

I inköpsreskontraprocessen anges den initierande händelsen som ögonblicket då en 

vara eller en tjänst beställs av någon i företaget. Efter detta ögonblick kommer en 

inköpsfaktura till processen och processen kartlades fram till det ögonblick då 

inköpsfakturan kvitteras som betald i inköpsreskontra. (Saavalainen & Kaptens, 2015) 

Inköpsreskontrans kartläggning genomfördes tillsammans med personen som handhar 

företagets inköpsreskontra. Kartläggningen utfördes 29.10.2015 09:26-10:55. 

Inköpsreskontraprocessen åskådliggörs i Figur 8. Processkarta för 

inköpsreskontraprocess. 
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Figur 8. Processkarta för inköpsreskontraprocess 
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Inköpsreskontraprocessen inleds då någon inom företaget beställer en vara eller en 

tjänst varpå en inköpsfaktura anländer. Fakturan hanteras på olika sätt utgående från 

genom vilken kanal den anländer till företaget. Fakturor som anländer via 

skanningscentralen Oneway skannas därifrån direkt in till E-office och får fakturastatus 

”ofullständig”. Fakturor som anländer via post eller email hanteras även olika. Om 

fakturan gäller en så kallad ”spot” transport (engångsbeställning av transport utan 

kontinuerligt kontrakt) sänds fakturan till person ”A” som i Attracs kontrollerar och 

godkänner fakturan samt skannar in fakturan till E-office varpå den får fakturastatus 

”ofullständig”. Också fakturor som anländer via email eller post och inte är ”spot” 

fakturor hanteras även annorlunda. För de fakturor som anländer via email skannas 

ändras filformatet i IC Soft och fakturan skannas in i E-office av en reskontraanställd 

och fakturan erhåller fakturastatus ”ofullständig”. Fakturor som anländer per post och 

inte är ”spotfakturor” skannas in till E-office via Infodesk och erhåller då fakturastatus 

”ofullständig”. (Reskontraanställd, 2015) 

Då fakturan är inskannad i E-office påbörjas hanteringen av fakturan. Från den 

skannade bilden inmatas leverantör, fakturadatum, förfallodatum och fakturans 

summa in till E-office. Detta går även att göra med ett verktyg som finns i E-office men 

eftersom verktyget inte fungerar tillräckligt ofta (snedskannade fakturor kan vara en 

orsak) matas informationen istället in manuellt i E-office. Efter att fakturan hanterats 

konteras fakturan till rätt bokföringskonto och med rätt skattekod (skattekoder går att 

välja för leverantörer så att de automatiskt väljs vid kontering). Vidare infogas vid 

kontering registernummer på den lastbil som har handhaft transporten eller det namn 

som finns på fakturan, detta för uppföljningsmöjligheter. Företaget använder sig i 

huvudsak inte av kostnadsställestrukturer. Om någon kostnad skall faktureras vidare 

internt (om någon fakturerar ett företag men delvist också arbetat på ett annat företag) 

skapas en faktura i Hansa som skannas in till E-office på rätt bolag av en 

reskontraanställd och processen fortsätter från att fakturan i det bolaget erhållit status 

”ofullständig”. Om inget skall faktureras internt, eller efter att intern faktura skapats, 

väljs granskare och godkännare för fakturor som inte är ”spotfakturor” och de erhåller 

efter granskning och godkännande fakturastatus ”behandlad”. ”Spotfakturor” godkänns 

direkt eftersom dessa granskas och godkänns redan vid inskanning av person ”A”. 

(Reskontraanställd, 2015) 

Behandlade fakturor överförs sedan från E-office till Maksuliikenne på företagets 

betalningsdag och verifikat skapas från Maksuliikenne i Hansa varpå fakturan erhåller 



 

 

31 

fakturastatus ”överförd”. Processen anses vara slutförd då fakturan har erhållit 

fakturastatus ”överförd”. (Reskontraanställd, 2015) 

I inköpsrekontraprocessen ansågs fakturornas status vara en sak som fungerar bra, 

något som anses vara bra uppbyggt. Den manuella hanteringen av fakturor ansågs vara 

tidskrävande arbete i processen. (Reskontraanställd, 2015) 

2.5.4.1 Avräkning 

Som initierande händelse i avräkningen gäller det ögonblick då en underleverantör blir 

anlitad av någon i företaget. Processen kartlades fram till det ögonblick då utbetalning 

till den anlitade underleverantören sker. (Saavalainen & Kaptens, 2015) Workshopen 

för nulägesanalys av avräkningen utfördes tillsammans med en avräkningsanställd 

11.11.2015 13:05-14:25. I Figur 9. Processkarta för avräkningsprocess har 

avräkningsprocessen åskådliggjorts. 
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Figur 9. Processkarta för avräkningsprocess 



 

 

33 

När en underleverantör har anlitats att köra för företagets räkning avstäms först 

körningarna mot de körrapporter som planeraren gjort upp. Om det finns avvikelser 

mellan körrapport och körning utreds dessa tills man kan verifiera körningarna eller 

”tripparna”. (Avräknare, 2015) 

Månatliga avdrag skapas i sharepoint för varje underleverantörs bil och innehåller 

tvättkostnader, hyror, eventuella förskott, AMC Vehco kostnader, underhållsavtal och 

eventuella ”bompengar” (pengar för vägtullar och brokostnader). Efter att dessa 

räknats görs i sharepoint avdrag från tredje part inom företaget (extra chaufförer, 

övriga avdrag samt andra avdrag, enligt planerarens specifikationer). Valutor som 

kvitterats ut för körningar i Norge och de kostnader som en chaufför kan möta där 

adderas till i avräkningen genom sharepoint information som fås via mail och 

utkvitterade material (rep, kläder och annat småmaterial) räknas från grunder i Hansa. 

Servicekostnaders inköpsfakturor inkommer till E-office där fakturan delas på 

respektive underleverantör som kostnaderna skall faktureras vidare till, här anges en 

organisationsnummer för varje delad faktura för identifikation. Kostnaderna får även 

en artikelnummer för kontering av kostnaderna. Dessa fakturor hanteras till Hansa 

från E-office via en internt byggd integrering som kallas ”transit billing”, vilken känner 

igen det organisationsnummer som angetts åt fakturan som faktureras vidare. 

Serviceavdragen (tidigare nämnda servicekostnader) samlas i Hansa. Samtidigt sätts 

även inhemska bränsleavdrag till och samlas till avdragen i Hansa och en 

avdragsfaktura skapas i bokföringen. Utländska bränsleavdrag inkluderas inte i 

serviceavdrag utan sätts direkt som tillägg inköpsfakturan skapas i Attracs. Tilläggen är 

bränsletillägg samt dagsbetalt. I inköpsfakturan sätts då avdragsfakturans summa in 

som en enskild rad enligt kontraktgrunderna. Slutligen utbetalas åt underleverantören 

den summa som kvarstår då avräkningar har gjorts för lastbilen. (Avräknare, 2015) 

I processen fungerar överföringen ”transit billing” något ostabilt eftersom verktyget 

måste uppdateras när E-office uppdateras då informationen hämtas via integration 

från E-office. Dock ses det som positivt i processen att informationen går att överföra 

via integration och man enkelt kan erhålla informationen. Att man behöver avstämma 

chaufförers körningar mot de körrapporter som planeraren gjort upp anses också vara 

ett område med utvecklingsmöjligheter eftersom man i den optimala situationen inte 

skulle behöva avstämma körningar och rapporter för kontroll utan kunde verifiera 

körningar direkt. Även standardiserade kontrakt ansågs vara en sak som kunde 

utvecklas i avräkningen, främst angående de månatliga avdragen. (Avräknare, 2015) 
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2.5.5 Löneräkning 

Den initierande händelsen för löneräkningsprocessen anges som det ögonblick då en 

anställd ”stämplar in” för en arbetsdag. Med stämpling avses att någon arbetar i 

företaget. Kartläggningen följer processens flöde fram till det ögonblick då lönerna har 

utbetalats. I denna processkartläggning beaktas inte personalprocessen (HRM) 

eftersom denna inte omfattas av ekonomistyrningen. Inom löneräkningen beaktas 

endast de aspekter av HRM som påverkar verksamheten för 

ekonomistyrningsprocessen. (Saavalainen & Kaptens, 2015) Denna avgränsning var 

nödvändig för att kunna analysera de identifierade processerna tillräckligt djupgående 

för att kunna fatta vidare beslut utgående från den information som hittats. 

Löneräkningen kartlades tillsammans med två anställda inom löneräkningen 

04.11.2015 09:00-11:10. Löneräkningsprocessen finns åskådliggjord i Figur 10. 

Processkarta för löneräkningsprocess. 
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Figur 10. Processkarta för löneräkningsprocess 
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När en anställd stämplar in till arbetet kommer löner att räknas för denna person i 

programmet Aboa. Löner räknas även för anställda som har månadslön. 

Löneräkningsprocessen ter sig olika beroende på om det för den anställda betalas 

timlön eller månadslön. För anställda som har månadslön räknas lönerna på olika sätt 

beroende på om det under månaden finns avvikelser från det kontrakt som skrivits för 

den anställda eller inte. Om det inte finns några avvikelser går man direkt till 

”verolaskenta” och räknar ut skatter för den anställda. Exempel på avvikelser som kan 

uppkomma under en månad är moderskaps- eller föräldraledighet, semesterledighet, 

pappamånad, löneförhöjning, sjukfrånvaro, tjänsteledighet utan lön, avdrag från löner 

pga. lunch eller andra inköp samt arbete på annat bolag inom koncernen än det som 

personen är anställd på. Om det finns orsak att fakturera annat bolag för en del av 

lönekostnaderna för månaden skapas en inköpsfaktura i Hansa till det bolag som skall 

absorbera kostnaderna varefter lönerna räknas enligt de avvikelser som uppkommit 

under månaden. Om ingenting skall faktureras internt för den anställda beräknas 

lönerna direkt enligt de avvikelser som uppkommit under månaden. Efter att lönerna 

har beräknats enligt de avvikelser som skall beaktas under månaden beräknas 

skatterna genom ”verolaskenta”. (Löneräknare1 & löneräknare2, 2015) 

Om den anställda skall ha löneberäkning enligt timlön fås för truckchaufförernas del 

timlistor av förman och lönerna räknas enligt timlistan och de tillägg som den anställda 

skall ha (övertid, kvälls- och nattillägg, söndagstillägg). För anställda på företaget 

Limetec som skall betalas enligt timlön fås timlistor av förman varefter lönerna räknas 

enligt de tillägg som den anställda skall ha. (Löneräknare1 & löneräknare2, 2015) 

Chaufförerna delas upp i de som är anställda på AT-Cargo och de som är anställda på 

Ahola Specialtransport. För chaufförerna på AT-Cargo räknas lönerna enligt den 

specifikation som överförs från Excel till löneräkningsmjukvaran Aboa. Chauffören 

stämplar sina arbetstider i lastbilens kördator och löneräknaren hämtar genom 

mjukvaran Tisweb ut informationen till Excel där det framkommer under vilken tid på 

dagen chauffören har kört. Eventuella dagtraktamenten matas in i Aboa och lastnings- 

och lossningsantal matas in i Excelfilen. Löneräknaren går genom körtimmar per dag 

samt lastnings- och lossningsantal för den anställda. Om den anställda arbetat mindre 

än 4,75 timmar någon dag rapporteras den understigande tiden i en separat Excelfil för 

uppföljning och timmarna matas in i ”tuntipäiväkirja” varefter informationen överförs 

från Excel till Aboa. Efter detta räknas lönen enligt den sammanställning som fåtts från 

kördatorn och Excelfilen och därefter görs ”verolaskenta”. Denna process har kartlags i 
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Figur 11. Processkarta för löneräkning (AT Cargo). (Löneräknare1 & löneräknare2, 

2015) 

 

Figur 11. Processkarta för löneräkning (AT Cargo) 

Chaufförer på Ahola Specialtransport matar in sina körtider i mjukvaran Scania som 

används av Ahola Specialtransport som kördator. Löneräknaren printar ut totaltiderna 

per dag i PDF format och efter det i PDF format en specifikation på körtider per dag 

(vilka tider körningar utförts). I Excel görs en genomgång av när körtimmarna har 

infallit och eventuella dagtraktamenten matas in i Aboa. Lastnings- och lossningsantal 

matas in i Excelfilen och körtimmarna per arbetsdag gås genom. Om arbetstiden inte 

uppnår 4,75 timmar någon dag rapporteras detta i en Excelfil för uppföljning. Slutligen 

matas arbetstiden in i Aboa manuellt utgående från Excelfilen. Lönerna räknas enligt 

den sammanställning som fåtts från Scania och Excelfilen till Aboa  varefter 
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”verolaskenta” görs. I Figur 12. Processkarta för löneräkning (AT Specialtransport) har 

denna process åskådliggjorts. (Löneräknare1 & löneräknare2, 2015) 

 

Figur 12. Processkarta för löneräkning (AT Specialtransport) 

Efter att skatterna har blivit räknade kontrolleras uträkningarnas riktighet och en 

betalningslista printas ut. En SEPA-fil skapas för betalning av lönerna och lönerna 

betalas via Maksuliikenne. Löneuträkningarna arkiveras efter att lönerna har blivit 

utbetalda och sänds även per epost till de anställda. Ett bokföringsunderlag printas ut 

och arkiveras och ett bokföringssammandrag förs till bokföraren. Månadens pensioner 

printas ut och skannas via E-office in till inköpsreskontra. Månadens skatter printas ut 

och förs till bokföraren varefter månaden stängs. Då månaden stängts periodiseras 

löner och avrapportering sker, sjukfrånvaro rapporteras till HR och Mehiläinen. 

Samma rapportering sker med personalförändringar, pekkanen rapporteras till förmän 

och det genomsnittliga antalet anställda per år rapporteras i en Excelfil för användning 
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i bokslut. Slutligen ansöks om ersättningar från FPA och försäkringsbolag för de 

ersättningar företaget är berättigat till och processen är slutförd. (Löneräknare1 & 

löneräknare2, 2015) 

I processen ansågs alla moment före ”verolaskenta” som en ”flaskhals” eftersom det 

innebär mycket arbete innan man kommer till ”verolaskenta”. Alla löner som uträknas 

utan att det finns avvikelser ansågs fungera bra. De anställda sade sig få bristfällig 

information angående de avvikelser som kan förekomma och som påverkar 

löneräkningen, ett problem som återkommer varje månad. För anställda på AT Cargo 

kan körrapporter och körtider fattas och om det tillhörande kortet inte är i kördatorn 

(t.ex. om chauffören är på semester) kan man inte få körtiderna eftersom man inte kan 

ringa upp de kördatorer som inte har kort inkopplade. Körtider kan även fattas för 

chaufförer på specialtransportsidan. Rapporteringen som görs till HR var ett moment 

som ansågs utgöra dubbelrapportering eftersom dessa kunde vara rapporter som HR 

redan borde känna till (vem som slutat och börjat en anställning i företaget). 

Periodiseringssättet uppskattade de anställda inte heller och det ansågs finnas mera 

exakta sätt att utföra periodiseringarna på än den nuvarande enligt den anställda. 

(Löneräknare1 & löneräknare2, 2015) 

2.5.6 Betalningsrörelse 

Den initierande händelsen inom nyckelprocessen ”betalningsrörelse” anses vara att 

förfallodag i Maksuliikenne kommer emot på betalningar eller på lista på förskott på 

underleverantörers transporter. Som processens avslutande händelse anges 

ögonblicket då betalningen har kommit in i bokföringen. (Kaptens, 2015 & 

Betalningsrörelseanställd, 2015) Processen kartlades 04.11.2015 12:30-14:00 i en 

workshop tillsammans med den personen som handhar företagets betalningsrörelse. 

Betalningsrörelseprocessens karta hittas som Figur 13. Processkarta för 

betalningsrörelseprocess. 
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Figur 13. Processkarta för betalningsrörelseprocess 
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När en betalning skall utföras görs detta i betalningsprogrammet Maksuliikenne. 

Processen inleds då en betalning skall göras. Om en betalning skall göras på grund av 

förskottsbetalningar emottar den betalningsrörelseanställda en lista på 

förskottsbetalningar som kontrolleras mot färdigt bokade automatbetalningar i 

Maksuliikenne där summorna justeras om det finns behov av detta. Två gånger per 

vecka utförs även betalningar av fakturor som förfaller. De fakturor som skall betalas, 

och förskott som skall betalas, markeras i Maksuliikenne för betalning och ur 

mjukvaran M2 hämtas då även reseersättningsbetalningar. I fall av 

förskottsbetalningar och betalning av fakturor som kommer att förfalla kontrolleras 

också om det finns icke godkända och sakgranskade fakturor som förfaller. Om det 

bland de valda fakturorna för betalning finns utländska kreditfakturor görs betalningen 

för dessa fakturor genom en inmatning av en manuell betalning eftersom 

Maksuliikenne inte kan hantera utländska kreditfakturor. Inmatning av den manuella 

inbetalningen följs av en manuell ändring av fakturastatus i Maksuliikenne samt en 

kommentar ”manuell betalning” i E-office noteras för fakturan. Betalningen får då 

status ”lähetetty”. Den 15:e varje månad betalas estniska avräkningar. Dessa printas ut i 

pappersformat och en manuell betalning matas in i Nätbanken varefter fakturastatus 

manuellt ändras till ”lähetetty” i Maksuliikenne och kommentaren ”manuell betalning” 

infogas i E-office varefter fakturan får status ”lähetetty”. En orsak till utbetalning kan 

även vara större betalningar till Sverige. Dessa utförs som manuella betalningar i 

Nätbanken och tillgångar överförs vid behov till valutakonto och växlas till Finland. En 

manuell ändring av fakturastatus görs och kommentaren ”manuell betalning” infogas i 

E-office varefter status ”lähetetty” erhålls. (Betalningsrörelseanställd, 2015) 

Övriga betalningar som kan orsaka att en betalning skall utföras är att en 

betalningsrörelseanställd emottar ett email med information om en betalning på grund 

av förfallna fakturor eller annan orsak. Verifikatet hämtas då och sänds till betalning 

varefter status ”lähetetty” erhålls. Återbetalningar från inköps- eller 

försäljningsreskontra har oftast till hands färdiga betalningsunderlag i pappers- eller 

epostformat, för dessa inmatas en manuell betalning och status ”lähetetty” erhålls för 

betalningen. Vid betalningsarrangemang med leverantörer hämtas arrangemanget först 

och sedan matas en manuell betalning in i Maksuliikenne, fakturastatus ändras 

manuellt till ”lähetetty” och kommentaren ”manuell betalning” infogas för fakturan i E-

office. Mervärdesskatter och socialskyddsförskott hämtas ur Hansa och Nova (endast 

Limetec) varpå en manuell betalning inmatas och fakturastatus ändras manuellt till 
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”lähetetty” och kommentaren ”manuell betalning” infogas i E-office. 

(Betalningsrörelseanställd, 2015) 

Efter att betalningar har erhållit status ”lähetetty” överförs verifikat från Maksuliikenne 

till Hansa och en kontroll görs för att se om samtliga betalningar har blivit godkända. 

För avvisade betalningar matas en manuell betalning in och om avvikelsen är väsentlig 

registreras den i Sharepoint. Om inga betalningar har avvisats eller efter att avvikelsen 

har registrerats i Sharepoint, anses betalningen som inkommen i bokföringen och 

processen som avslutad (och betalningen kommit in i bokföringen). 

(Betalningsrörelseanställd, 2015) 

Utprintning av estniska avräkningar i pappersformat anses vara något som inte 

fungerar bra i betalningsrörelseprocessen. Det samma gäller AT Specialtransports 

bokföring att alla Maksuliikennes betalningar samlas som en klumpsumma på 

debitsidan vilket gör det svårt att veta vad som har blivit betalt. Detta tros bero på 

inställningar i mjukvaran, något som inte har undersökts vidare eftersom mjukvaran 

skall bytas ut. (Betalningsrörelseanställd, 2015) 

2.5.7 Bokföring 

Bokföringsprocessen kartlades tillsammans med en av företagets bokförare. 

Bokföringsprocessen tar vid där försäljningsreskontra, inköpsreskontra samt 

löneräkningen avslutas, alltså efter att dessa processers beskrivningar avslutas. 

Bokföringsprocessens avslutande händelse är att månaden stängs i bokföringen 

(Saavalainen & Kaptens, 2015). Kartläggningen utfördes tillsammans med bokföraren i 

en workshop 06.11.2015 09:09 till ungefär 11:00. Under workshopen för 

bokföringsprocessen blev inspelningsmaskinens batterier utan ström vilket gjorde att 

slutet av diskussionen inte bandades in. Detta korrigerades genom att bokföraren via 

epost meddelade det saker som kom upp under slutet av diskussionen. 

Bokföringsprocessen finns åskådliggjord i Figur 14. Processkarta för 

bokföringsprocess. 
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Figur 14. Processkarta för bokföringsprocess 

När löneräkningsprocessen, inköpsreskontraprocessen och 

försäljningsreskontraprocessen avslutas inleds bokföringsprocessen. Bokföringen 

inleds genom att kontering av kontoutdrag sker i Maksuliikenne så att inbetalningar 

bokas till ett mellankonto, lönebetalningar mot lönekostnader och reseräkningar mot 

resekostnader. Slutsummorna för dessa konton printas ut från Maksuliikenne varefter 

bokföraren i Hansa för försäljningsreskontra avstämmer kvitterade inbetalningar mot 

kontoutdrag så att de överensstämmer. Om det finns differenser mellan dessa 

korrigeras eventuella felkonteringar och kursdifferenser. I Hansa avstäms då i en 
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Excelfil att alla fakturor har kommit in från Attracs till Hansa och obetalda 

försäljningsfakturor avstäms mot försäljningsfordringar. Efter att alla olikheter har 

hittats och man vet vad de beror på anses försäljningsreskontran vara klar för 

månadens stängning. (Bokförare, 2015) 

I inköpsreskontran kontrolleras först i E-office att alla verifikat har överförts mellan E-

office och Hansa. Fakturor som inte är sakgranskade eller godkända printas ut. 

Därefter tas ett ”reskontraote” ut för månadens sista dag ur Maksuliikenne och de 

granskade och icke godkända fakturorna konteras manuellt i Hansa. ”Reskontraote” 

avstäms sedan mot leverantörsskulder där differenser kan uppstå pga. kursdifferenser, 

fakturan är betald denna månad men har förfallodatum nästa månad eller för att 

fakturans status manuellt har ändrats till betald, avstämningen sker i en Excelfil. Till 

följande flyttas fakturor som är daterade nästa månad men som skall kostnadsföras på 

den aktiva månaden. Slutligen kontrolleras i E-office att kostnader har blivit rätt 

bokförda samt justeras konteringar i Hansa vid behov, avstämningen sker då mot 

resultaträkningen för att se om kostnader verkar vara rätt bokförda. När alla 

differenser är hittade i inköpsreskontra anses inköpsreskontran vara klar för stängning 

av månaden. (Bokförare, 2015) 

Företagets löner bokas enligt bokföringsunderlag som erhålls av löneräknare. Varje 

månad avstäms utbetalda löner mot lönekostnader för att kontrollera att bokföringen 

blivit korrekt. Efter att lönerna är korrekt bokförda anses lönerna vara klara för 

stängning av månaden. Reseräkningstransaktioner hämtas genom att printa ut dem 

från M2 och bokförs så manuellt i Hansa. Därefter avstäms resekostnader så att det i 

slutet av varje månad inte finns några icke utbetalda resekostnader. När det inte finns 

några icke utbetalda resekostnaderna anses resekostnaderna vara klara för stängning 

av månaden. (Bokförare, 2015) 

Av personerna ”D” och ”P” erhålls specifikationer på företagets avräkningar och 

företagets försäljning för månaden, vilka inte ännu skickats i form av 

försäljningsfakturor. Avräkningar och försäljningar avstäms mot bokföringen och 

justeras efter specifikationer vid behov, varefter dessa anses vara klara för månadens 

stängning. (Bokförare, 2015) 

Företagets balanskonton avstäms innan månaden stängs och när dessa är avstämda 

anses balanskonton vara färdiga för stängning av månaden (Kaptens, 2015). När alla 

nyckelprocesser blivit avstämda och justeringar är gjorda på dessa, anses bokföringen 
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vara klar och månaden stängs. När månaden är stängd anses bokföringsprocessen vara 

avslutad. (Bokförare, 2015) 

I processen ansågs det vara bra att bokföringen främst sker i Hansa. Det är även bra att 

man kan få ut rapporter direkt ur Hansa, Maksuliikenne och E-office i Excelformat så 

att man kan avstämma i Excel. Problem med processen är bland annat att Hansa inte är 

stabilt och kan krascha flera gånger per dag. De vanligaste felen i differenser för 

avstämningar är integrationer mellan mjukvaror, mellan Hansa och Attracs överförs 

inte fakturor om de har fel fakturastatus i Attracs. Kontoutdragstransaktioner som inte 

är konterade kan inte föras från Maksuliikenne till Hansa och inköpsfakturor som 

kommer från E-office via Maksuliikenne måste avstämmas mot alla verifikat som finns 

i Hansa och Hansa mot E-office, om verifikat tas bort i Maksulikkenne utan att 

bokföringen meddelas skapar detta en differens i bokföringen. (Bokförare, 2015) 

2.5.8 Rapportering och konsolidering 

Rapporterings- och konsolideringsprocessen inleds då bokföringsprocessen avslutas 

dvs. att månadens bokföringsperiod har stängts och rapporterna är redo att behandlas 

vidare. Den avslutande händelsen i rapporterings- och konsolideringsprocessen anses 

vara den punkt då rapporterna är klara för genomgång. (Saavalainen & Kaptens, 2015) 

Rapporterings- och konsolideringsprocessens kartläggning gjordes tillsammans med 

företagets ekonomichef som sköter om företagets rapportering och konsolidering. 

Inledningsvis i kartläggningen presenterades samtliga tidigare nyckelprocesser och 

ekonomichefen gav respons angående aspekter som missats eller kunde klargöras på 

dessa samt gav kommentarer om de nuvarande processerna. Rapporterings och 

konsolideringsprocessen kartlades med ekonomichefen 06.11.2015 14:30 till ca 16:00. 

Rapporteringsprocessen har åskådliggjorts i Figur 15. Processkarta för rapporterings- 

och konsolideringsprocess. 
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Figur 15. Processkarta för rapporterings- och konsolideringsprocess 
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Företagets rapporterings- och konsolideringsprocess handhas av ekonomichefen och 

inleds när bokföraren meddelar att månaden har låsts. Konsolideringen av koncernens 

företagsrapporter görs i Excel dit de inkommer från olika kanaler. För finska företag 

exporteras rapporter ur Hansa i Excelformat varpå de klistras in i en Excelfil för 

konsolidering och är klara. För svenska företag erhålls rapporter från personen ”PW” 

och matas manuellt in i Excel för konsolidering varpå de är klara. Estländska och 

polska företags rapporter fås från deras egen bokföring och körs in i Excel varpå de är 

klara. När alla rapporter finns i Excel avstäms rapporterna. Om det finns avvikelser 

korrigeras dessa och nya rapporter erhålls från respektive kanal som korrigerats, varpå 

avstämning sker igen. När det inte finns några avvikelser längre sänds rapporten till 

ledningsgruppen och konsolideringen samt hela ekonomistyrningsprocessen är 

avslutad för perioden. (Kaptens, 2015) 

Faktorer som kunde förbättras inom rapporterings- och konsolideringsprocessen som 

kunde förbättras anses vara att mängden manuellt arbetet borde minskas samt att man 

borde kunna producera rapporter som är enklare att förstå då Excelfilerna i vilka 

rapporteringen sker kan anses något komplexa. Man skulle även vilja kunna importera 

data genom automatik till rapporteringen. (Kaptens, 2015) 
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3 ANALYS AV EKONOMISTYRNINGSPROCESS 

I detta kapitel analyseras nuläget inom ramen för COSO ramverket som tidigare 

presenterats. För varje komponent i ramverket presenteras relevant information om 

det som har uppdagats i nulägesanalysen inom respektive nyckelprocess i 

ekonomistyrningen. Analysen av nuläget utgår från data som har framkommit i 

processkartläggningen, vilken i viss mån kan vara bristfällig inom ramen för COSO 

ramverket. 

3.1 Kontrollmiljö 

Kontrollmiljön inom företagets ekonomistyrning är svår att analysera på grund av den 

korta tidsperiod som forskaren har spenderat i företagets miljö. På basen av den insyn 

forskaren har givits i respektive nyckelprocess finns det inga orsaker att anse att 

allvarliga brister eller risker är närvarande i processerna. Löneräkningens 

komplicerade process där två personer som har god insyn utan att andra är involverade 

djupare i processen kan behöva åtgärdas för att tydligare inympa tone at the top i 

processen. Forskaren ser dock ingen orsak till oro i kontrollmiljön i nuläget. De 

anställda som har kontaktats inom ramarna för processkartläggningen har haft goda 

kunskaper om sina processer och de har på ett tillfredsställande sätt kunnat förklara 

sina arbetsuppgifter så att forskningsuppgiften har kunnat utföras. 

3.2 Riskbedömning 

Försäljningsreskontra- och indrivningsprocess: I försäljningsreskontraprocessen 

utgör manuellt godkännande av importerade fakturor i Hansa en risk eftersom 

manuella steg alltid öppnar för felaktigheter i hanteringen. I indrivningsprocessen kan 

enligt given information den indrivningsanställda själv komma överens med kunder 

om betalningsplaner vilket utgör en risk om ingen uppföljning sker med ledningen. 

Detta kunde utgöra en grund för kontrollbehov i processen. Dock upplevs 

kommunikationen inom processen vara öppen vilket kan antyda att indrivningsbeslut 

och överenskommelser informellt delges ledningen. Vidare kan 

transportplaneringspersonalen ha möjlighet att ge transporter till kunder med 

betalningssvårigheter eftersom kommunikationen i IT strukturen gör det svårt att 

kommunicera sådana data till planerarna. Genom integrationer mellan mjukvarorna 

kan information om obetalda fakturor meddelas till transportplaneringen. Även svår 
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uppföljning av omtvistade fakturor inom processen kan utgöra en risk eftersom detta 

kan leda till felaktigheter i indrivningsprocessen. 

Inköpsreskontra- och avskrivningsprocess: I inköpsreskontraprocessen utgör de 

många kanalerna för mottagande av inköpsfakturor en risk, om än inte allvarlig, 

eftersom de många kanalerna ger upphov till många olika skanningsprocesser, vilket 

kan leda till försenade betalningar och förseningsavgifter om processerna stagnerar. 

Vidare finns det risk för fel vid den manuella hanteringen av fakturor då data skall 

inmatas. I avräkningen finns det en risk för felaktigheter eller fördröjning av processen 

eftersom modulen Transit Billing kan sluta att fungera vid uppdatering av E-Office. 

Löneräkningsprocess: Eftersom löneräkningsprocessen innehåller många mjukvaror 

som kräver manuell hantering av data finns det en risk för felaktigheter i data, detta 

främst inom löneräkning för chaufförer på AT Cargo samt Specialtransport. Det finns 

även en risk för att processen inte kan slutföras om en chaufförs kördator inte har ett 

kort monterat eftersom data då inte kan hämtas. Detta leder till en fördröjd process och 

försämrat output ur processen. Slutligen nämnde en av löneräknarna att ett mera exakt 

periodiseringssätt kunde implementeras. Ledningen kunde kontrollera om detta är 

korrekt eftersom periodiseringars noggrannhet påverkar finansiella datas exakthet. 

Betalningsrörelseprocess: Den främsta risken inom betalningsrörelseprocessen är att 

den person som hanterar processen själv enligt den information som framkommit i 

nulägesanalysen kan initiera en transaktion av tillgångar. Detta kan eventuellt i något 

fall ses som en inbjudan till bedrägeri genom förskingring av tillgångar. Här kunde 

ledningen undersöka om man kunde införa en tydligare fyraögonsprincip för sådana 

transaktioner som är inom riskområdet. 

Bokföringsprocess: I bokföringsprocessen observerades att man erhåller information 

från två personer om månadens försäljning som ännu inte har skickats i form av 

fakturor. Detta kan vara en indikator på en flaskhals inom faktureringsprocessen, något 

som utgör extra manuellt arbete inom ekonomistyrningen. Vidare kan liknande 

informationskanaler indikera en risk för resultatmanipulering om incitament finns att 

nå vissa försäljningsmål för interna bonussystem, vilket inte har indikerats. 

Rapporterings- och konsolideringsprocess: Den främsta risken inom rapporterings- 

och konsolideringsprocessen är att Excelfilen för konsolidering kan innehålla fel, vilket 
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innebär försämrad datakvalitet för den finansiella rapporteringen. Risken kunde 

elimineras om en konsolideringsmodul implementerades. 

3.3 Kontrollaktiviteter 

De kontrollaktiviteter som har påträffats i nulägesanalysen presenteras i detta kapitel 

per nyckelprocess.  

Försäljningsreskontra- och indrivningsprocess: Uppföljningen inom processen är god 

och omfattar enligt forskaren de mest relevanta kontrollbehoven inom processen. För 

Ahola Transports utländska betalningar ifylls på torsdagar en Excellista för inbetalda 

belopp som inte matchar räkningens summa varpå orsaken utreds. För bokföringen 

inmatas betalningssätt ”A, B, C, D” och för oklara fakturor uppdateras en Excelfil för 

oklara fakturor (leder till indrivningsprocess). Indrivningsprocessens främsta 

kontrollaktiviteter är inmatning av betalningssvårigheter i Attracs för de kunder som 

har svårigheter. Denna kontroll utgör grunden för avvärjning av framtida 

kreditförluster genom att transportplaneringen då har kontakt med indrivningen. 

Vidare skall kreditförluster godkännas av ekonomichefen vilket kan ses som ytterligare 

en kontrollaktivitet eftersom det kräver en uppdelning av arbetsuppgifter. 

Inköpsreskontra- och avskrivningsprocess: De främsta kontrollaktiviteterna i 

inköpsreskontraprocessen är att inköpsfakturor skickas för sakgranskning och 

godkännande före betalning samt at en uppföljning av kostnader görs på 

registernummernivå. I underprocessen ”avskrivning” utgör avstämningen av 

körrapporter mot utförda körningar en kontrollaktivitet som ökar tillförlitligheten i 

avskrivningarna. Detta är en kontroll som konsumerar tid men är nödvändig för att 

avvärja bedrägeri och betalning av felaktiga fakturor.  

Löneräkningsprocess: Inom löneräkningsprocessen kontrolleras löneuträkningarna 

flera gånger under processens gång innan utbetalningar sker vilket höjer 

processkvaliteten eftersom det är troligt att eventuella fel uppdagas under 

kontrolluträkningar. Dessa kontrolluträkningar kan, om de påvisar kontinuerliga 

felutberäkningar, indikera en svårighet med processens tillförlitlighet. 

Betalningsrörelseprocess: Den anställda som handhar betalningsrörelsen erhåller 

listor med information om förskottsbetalningar vilka jämförs med automatiska 

bokningar. Detta utgör en god kontrollaktivitet som förhindrar att automatiska 
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betalningar utförs med felaktiga belopp. Vidare infogar den anställda kommentaren 

”manuell betalning” för samtliga betalningar som inmatas manuellt vilket möjliggör 

senare kontroll. Slutligen kontrollerar den anställda att betalningar har gjorts innan 

processen avslutas och väsentliga brister och felaktigheter rapporteras i Sharepoint. 

Bokföringsprocess: Inom bokföringsprocessen framkommer de tydligaste 

kontrollaktiviteterna eftersom avstämningar görs inom bokföringsprocessen. Vid 

periodens slut görs följande avstämningar; avstämning av kvitterade inbetalningar mot 

kontoutdrag, avstämning i Excel att samtliga fakturor har överförts från Attracs till 

Hansa, avstämning av obetalda försäljningsfakturor mot försäljningsfordringar, 

avstämning att alla verifikat har körts över mellan E-Office och Hansa, avstämning av 

”reskontraote” ur Maksuliikenne mot leverantörsskulder, kontroll av kostnader i E-

Office och resultaträkning så att kostnader har kontosatts rätt, avstämning av utbetalda 

löner mot lönekostnader, avstämning av resekostnader för att undvika att dessa är 

outbetalda i slutet av månaden, avstämning av försäljning och avräkning i slutet av 

månaden samt avstämning av balanskonton.  

Rapportering och konsolidering: Inom rapportering och konsolidering kontrolleras att 

inga avvikelser finns i den data som erhålls från de olika kanalerna.  

3.4 Övervakning 

Inom övervakningskomponenten kan även ytterligare övervakningar existera utan att 

dessa har kartlagts om den anställda inte nämnt dem vid kartläggning. 

Försäljningsreskontra- och indrivningsprocess: Inom indrivningsprocessen övervakas 

de oklara fakturorna av indrivaren så att indrivningsprocessen kan uppföljas. Vidare 

skall kreditförluster godkännas av ekonomichefen. Även den höga 

automatiseringsgraden kan fungera som övervakning i systemet, eftersom 

automatisering möjliggör uppföljning i systemet. Processen övervakas också av 

bokföringen genom avstämningar vid periodens slut. 

Inköpsreskontra- och avräkningsprocess: Man möjliggör uppföljning i 

inköpsreskontraprocessen uppföljning bland annat genom inmatning av 

transportfordonens registernummer för uppföljning av kostnader per fordon. Även de 

olika fakturastatusarna i systemet möjliggör övervakning av processen. Genom 

avstämning av konton övervakas processen av bokföringen till viss grad. 
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Löneräkning: Nulägesanalysen uppvisade inga direkta övervakningar inom 

löneräkningsprocessen utöver att löneräkningarna printar bokföringsunderlag och 

skatter till bokföraren som kan övervaka processen. Att dessa inte har kartlagts betyder 

dock inte att övervakning inte existerar. Även bokföringens avstämningar utgör 

övervakning inom processen. 

Betalningsrörelse: Betalningsrörelsen har god fyraögonsprincip då den anställda 

emottar email angående förfallna fakturor. I övrigt utgörs övervakningen av 

bokföringens avstämningar. 

Bokföringsprocess: Övervakningen sker enligt nulägesanalysen främst av ekonomichef 

vid konsolidering av bokföringsdata. 

Rapporterings- och konsolideringsprocess: Övervakningen sker enligt nulägesanalysen 

av företagets ledning till vilken ekonomichefen levererar konsoliderad data. 

3.5 Information och kommunikation samt IT 

Nulägesanalysen indikerar främst att de utmaningar som har uppdagats för 

komponenten Information och kommunikation samt IT kan härledas till 

mjukvaruutmaningar, även om vissa kommunikationsrisker finns i ekonomistyrningen. 

Försäljningsreskontra- och indrivningsprocess: Den anställda som ansvarar för 

försäljningsreskontraprocessen påpekade i kartläggningen att factoringmaterial faxas 

till banken varpå betalningar ibland kan dröja en tid innan banken meddelar att 

information om betalningarna inte har erhållits på grund av problem med faxen. Detta 

påverkar direkt företagets likviditet och innebär en risk för kassaflödet. Att vissa 

eurobetalningar erhålls via post är också ett riskområde i processen eftersom de inte 

alltid erhålls i tid, detta innebär också en risk för företagets kassaflöde och 

likviditetsplanering. Inom indrivningsprocessen kan man konstatera att 

kommunikationen med transportplaneringen kan vara bristfälligt på grund av 

nuvarande IT system. Detta kan leda till kreditförluster om transportplaneringen t.ex. 

tar emot fraktbeställningar av en kund som har allvarliga betalningssvårigheter. Den 

externa kommunikationen försvåras av att uppföljningen av omtvistade fakturor i 

nuvarande mjukvaran inte är optimal, vilket kan leda till kommunikationsmissar med 

kunder och interna intressenter. 
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Inköpsreskontra- och avskrivningsprocess: Inom inköpsreskontraprocessen utgör det 

bristfälliga IT verktyget för automatisk inläsning av inköpsfakturor en risk eftersom 

denna orsakar att den anställda manuellt måste inmata fakturainformation, vilket kan 

leda till felbetalningar. Inom avräkningsprocessen utgör modulen Transit Billing en 

risk för kommunikationsproblem om den anställda inte kan få ut den information som 

behövs för att avsluta processen. Här finns även orsaker till reflektion inför in 

implementeringen av en ny ekonomistyrningsmjukvara eftersom modulen troligen 

även måste integreras i den nya ekonomistyrningsmjukvaran. 

Löneräkningsprocess: Inom löneräkningsprocessen innebär IT lösningarna mycket 

manuellt arbete, speciellt när de anställda printar ut bokföringsunderlag samt underlag 

för skatter och personligen levererar dessa till bokföraren. Denna del av processen 

kunde skötas genom att sända informationen i PDF-format via e-post till bokföraren 

vilket skulle skapa ett elektroniskt spår och samtidigt spara papper. De anställda 

påpekade att processen innebär mycket manuellt arbete innan man är framme vid 

processteget ”verolaskenta”. Arbetsmängden kunde eventuellt minskas i och med 

implementeringen av en ny ekonomistyrningsmjukvara om en löneräkningsmodul 

också implementeras. Vidare kan inte körtider laddas om chauffören inte har sitt kort 

inmonterat i kördatorn vilket gör löneräkningen problematisk då processen inte kan 

avslutas för den personen. Inom området ”kommunikation” vill de anställda få bättre 

information om avvikande händelser för de anställda om sådana påverkar 

löneräkningen. Även rapporteringen kunde enligt de anställda effektiveras eftersom det 

i nuläget upplevs som dubbel rapportering då HR redan kan besitta den information 

som rapporteras (om vem som anställts och slutat på företaget). Om denna 

rapportering ändå av någon anledning är nödvändig kunde orsakerna till 

dubbelrapporteringen förklaras för de anställda. 

Betalningsrörelseprocess: En utmaning inom IT på betalningsrörelseprocessen är att 

Maksuliikenne inte kan hantera kreditfakturor och att man då man hanterar dessa 

måste mata in en manuell betalning för den betalning som omfattar en kreditfaktura. 

Detta arbetsmoment kan ses som ett riskmoment eftersom manuellt arbete medför 

risker för felbetalningar. För AT Specialtransport visas betalningar av flera fakturor 

som en klumpsumma där möjligheten att närmare undersöka vad summan innehåller 

inte finns. Problemet antas härstamma från mjukvarans inställningar och har inte 

undersökts vidare eftersom mjukvaran skall bytas ut. Detta bör undersökas vidare när 

en ny mjukvara implementeras. 
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Bokföringsprocess: Det absolut allvarligaste problemet inom bokföringsprocessen är 

att Hansa med jämna mellanrum upphör att fungera. Detta kan hända av två orsaker. 

Antingen slutar Hansa att fungera genom att kontakten med servern förloras eller 

också stannar mjukvaran varpå man måste stänga programmet via Windows task 

manager och starta om. Detta sker oftast om man har för många bolag uppe samtidigt i 

mjukvaran (Bokförare, 2015). Mängden integrerade mjukvaror orsakar även ett behov 

av uppföljning som kunde undvikas om ekonomistyrningen utgjordes av färre eller 

stabilare mjukvaror. Differenser vid avstämningar uppkommer också enligt bokföraren 

främst på grund av integrerade mjukvaror. Denna problematik anses utgöra ett 

kvalitets- och säkerhetsproblem inom företagets ekonomistyrning. Behovet av 

uppföljning ökar det manuella arbetet och det finns en risk för att kvaliteten i 

rapporteringen försämras om manuella uppföljningar blir ogjorda. Säkerheten och 

stabiliteten i mjukvarorna är problematisk eftersom de anställda inte alltid kan lita på 

att deras arbetsverktyg fungerar. 

Rapporterings- och konsolideringsprocess: Processen innefattar endast manuellt 

arbete vilket härleds till att nuvarande ekonomistyrningssystem inte innehåller en 

modul för konsolidering. Det manuella arbetet i relativt komplexa Excelfiler utgör en 

risk för feluträkningar. 

Allmänna kommentarer angående komponent Information och kommunikation samt 

IT: I nulägesanalysen identifierades ekonomistyrningens nyckelprocesser inom Ahola 

Group. Genom kartläggningen uppgjordes processkartor och relationskartor över hur 

ekonomistyrningen i företaget är upplagd. I nulägesanalysen identifierades totalt 12 

separata mjukvaror som används i eller som stöder ekonomistyrningen. Om man lägger 

till modulen ”transit billing” som används i avräkningsprocessen utgör antalet 

mjukvaror 13 (Hansa, Maksuliikenne, Nätbank, Oneway, Sharepoint, IC Soft, E-Office, 

Aboa, Tiswed, Scania, Transit Billing, M2 och Excel). Man utför i nuläget mycket 

manuellt arbete i ekonomistyrningsprocessen. Det manuella arbetet är också viktigt att 

utveckla. De anställda uppskattade automatiserade moment i processerna. Detta 

innebär att flera automatiserade processteg kunde höja de anställdas arbetsglädje. De 

frågeställningar som har nämnts här kan anses vara utmaningar som kan härledas till 

effektivitetsproblem inom ekonomistyrningen. 
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3.6 Sammanfattning av processanalys 

Den främsta utmaningen inom processen är att man skulle behöva stabilare och mera 

pålitliga input (indata) i ekonomistyrningsprocessen samt modifierbara output ur 

processen i form av rapporter till ledningen. Det finns också ett behov av ett 

utvecklande av kostnadsställestrukturerna inom ekonomistyrningen för att förtydliga 

och förenkla processens output. Genom att möjliggöra automatisering av manuella 

arbetsinsatser i ekonomistyrningsprocessens samtliga delmoment kunde man 

åstadkomma ett mycket stabilare system, vilket höjer kvaliteten på indata. Man 

behöver alltså på Ahola Group minska antalet integrerade mjukvaror för att erhålla en 

stabilare ekonomistyrningsprocess och förbättra kvaliteten på processens output. 

Alternativt bör samtliga integrationer förbättras för att stabilisera de system som inte 

byts ut. Vidare behöver man utveckla factoring- och postgiroprocessen så att det inte i 

något skede uppstår problem med likviditetsplaneringen. 

Genom att byta ut antingen samtliga eller vissa av de befintliga systemen kunde man 

åstadkomma en betydligt bättre fungerande ekonomistyrning. Detta förbättrar 

processens output, eller slutprodukt, i form av rapporter till de interna kunderna, som i 

detta fall är företagsledningen. Detta förbättrar också ledningens förmåga att agera i 

enlighet med de data processen producerar. 
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4 PROJEKTMÅLSÄTTNINGAR 

I den här delen av avhandlingen utformas målsättningarna för effektiveringsprojektet. I 

teorin diskuteras vikten av att utforma målsättningar för ett projekt projektet inleds. 

4.1 Målsättningar i förbättringsprojekt 

Dixon et.al (1994)  konstaterar att man enligt ledare för normala projekt i planeringen 

av ett lyckat projekt dels inkluderar målsättningsplaner och dels en noggrann 

tidsplanering. I planeringen av BPR-projekt är målsättningarna och tidsplaneringen 

däremot mindre exakta. Projektmålsättningar är inte heller så tydliga i de flesta fall. 

Därav var även delmålen för projekten sällan fastställda och projektledarna har oftast 

inte en tidsplan för projektet. Detta kan enligt undersökningen bero på att projekten 

genomförs utan tidigare erfarenheter av BPR-projekt. I vissa fall avslutas inte projekten 

utan övergår till kontinuerliga förbättringar. 

En modell för att reducera cykeltider i processer erbjuds av Furlow (2003). Detta görs 

genom att kartlägga processer och ta bort onödiga resurser från dem. Vid 

cykeltidsreducering är nuläget i processen som utgör startpunkten för förbättringen. 

Startpunkten i processen att reducera cykeltider är enligt honom att forma 

målsättningar för förbättringen. Målsättningarna för reducering av cykeltider bör vara 

då också vara lättförstådda. 

I en undersökning av Dyba (2005) konstaterades bland annat att målsättningarna inom 

mjukvaruprocessernas utveckling bör vara i linje med företagets huvudsakliga 

målsättningar och strategier. Denna faktor hade den tydligaste inverkan på hur lyckad 

utvecklingen blev. Vidare visade undersökningen bland annat en positiv korrelation 

mellan aktivt ledarskap och de anställdas deltagande och hur väl mjukvaruprocessernas 

utveckling lyckades. 

Meadows och Merali (2003) styrker i sin artikel det som tidigare har identifierats av 

andra. Nämligen att en stark vision påverkar stora förändringsprojekt positivt. Detta 

påvisades genom att erbjuda ett exempel där visionsstadiet gjordes i ett tidigt skede av 

projektet. Medows och Merali (2003) bekräftar även uppfattningen att många 

förändringsprogram i ett tidigt skede misslyckas trots att man har fokus på senare 

skedet av projektet genom olika tekniker och redskap inom analys och omformning. 
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Enligt Hugh (2003) misslyckas processutvecklingsinitiativ bland annat för att de 

försöker förändra för stora delar av företaget, för att man ställer målsättningar med 

hjälp av experter som inte är insatta i det dagliga arbetet samt att många 

processutvecklingsinitiativ inte har någon uppföljning för att kontrollera huruvida 

målsättningarna för projektet uppnåddes. För att undvika att misslyckas kan man 

enligt honom fokusera på kundfokuserade förbättringar, involvera de anställda, dela in 

förbättringsprojektet i mindre kontrollerbara steg, planera och ge över projektet åt 

specifika personer samt säkerställa att det dyker upp få överraskningar och att de 

anställda vet vad som kommer att hända. En fungerande kommunikation är också 

viktig för ett lyckat förbättringsprojekt. Stock och Tatikonda (2004) hävdar att det är 

vanligt att avancera ad-hoc med implementeringar då mjukvaror introduceras från 

externa källor till företaget. Aktiv planering av sådana implementeringar skulle enligt 

författarna göra dem mera lyckade. 

Då bokföringsmjukvaror varierar mycket i konfiguration är det enligt Mattingly (2001) 

avgörande vid val av nytt bokföringssystem att se vilka behov det aktuella företaget har. 

Beroende på vilka företagets specifika behov är behöver man välja olika mjukvaror för 

att de skall tillgodoses. Man kan snabbt bli vilseledd om man fokuserar för mycket på 

branschens mest avancerade teknologi men genom att analysera företagets behov 

kommer man att hitta en bättre lämpad lösning. Oftast måste man i något skede se på 

kostnaderna för mjukvarubyte. Lösningar som inkluderar bokföring och 

företagsledningsmoduler och utgår från öppen klient-server uppbyggnad och 

integrerade lösningar kostar vanligen 20 000-100 000 (dollar). Bokförings- och ERP-

lösningar utgör ofta ett av de största besluten ett företag gör. Man kan vid val av 

ekonomistyrningsmjukvara utgå från företagsstorlek, tillväxthastighet och hur man vill 

organisera IT miljön i företaget. Till exempel kan man fundera på huruvida man 

kommer att använda sig av kostnadsställen i rapporteringen, hur många kontor som är 

skall använda mjukvaran, om det kommer att behövas uppgraderingar för att täcka 

behov som kommer av en förväntad tillväxt, hur det är med databaser och klient/server 

system eller om man skall ha realtidsprocesser eller batch processer. En viktig fråga är 

vad man förväntar sig att mjukvaran skall åstadkomma när den är installerad. 

Organisationer kan nämligen ha mycket olika förväntningar. Genom att först utvärdera 

behoven och till sist välja produkten genom att se på för- och nackdelar med mjukvaran 

kan man göra ett bra köp. (Mattingly, 2001)  
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I en artikel av Gardner (2002) poängteras att man inte kan komma fram till ett mål 

som man inte har definierat. Man kan få problem med att göra gemensamma 

ansträngningar och med att veta hur man skall prioritera om man startar ett 

processutvecklingsprogram utan en målsättning. Dessutom kommer man inte att veta 

om man lyckats med det man ville åstadkomma. Därför är det viktigt att man vet vilka 

utmaningar man vill lösa. Det är inte viktigt att kunna lösa utmaningarna i 

inledningsskedet utan att de kan identifieras. Ett annat viktigt steg är att identifiera 

företagets nyckelprocesser. Tydliga förbättringar erhålls bara om man utgår från de 

processer som skapar värde i organisationen. Det är därför viktigt att man försöker 

förbättra företagets kärnprocesser. 

4.2 Utformning av målsättningar för effektiveringsprojektet 

Efter att nulägesanalysen hade blivit gjord och processkartorna hade godkänts av 

ekonomichefen och VD, utformades tillsammans med företagets VD och ekonomichef 

målsättningar för utvecklingsprojektet. Målsättningarna utformades vid en workshop 

19.11.2015. Forskaren bidrog i workshopen genom att diskutera de processer som hade 

kartlagts under nulägesanalysen av nyckelprocesserna. Som grund för målsättningarna 

användes nulägesanalysen av vad som fungerar bra och dåligt i respektive 

nyckelprocess i ekonomistyrningen. Utgående från dessa identifierades nyckelproblem 

som man genom byte av ekonomistyrningsmjukvara önskade åtgärda. 

Genom byte av ekonomistyrningsmjukvara vill man på Ahola Group förbättra 

ekonomistyrningen inom främst tre fokusområden; (1) effektivitet, (2) kvalitet och 

funktionalitet samt (3) säkerhet. Dessa tre fokusområden som identifierats kan 

härledas till de utmaningar som hade identifierats i processerna genom 

nulägesanalysen. Utöver dessa tre fokusområden är företaget intresserat av att 

kartlägga kostnader och få en tidsplan för de alternativa mjukvarulösningarna. 

(Kaptens & Saavalainen, 2015) Man är också intresserad av referenskunder och antal 

implementeringar i Finland för respektive mjukvarualternativ. (Kaptens & Saavalainen, 

2015) 

Utgående från de konstaterade fokusområdena för förbättringar utformades 

tillsammans med VD och ekonomichef ett antal mätbara faktorer som kan användas för 

att utvärdera hur väl en mjukvarulösning klarar av att uppfylla projektets 

målsättningar. Målsättningarna fokuserar på aspekter som VD och ekonomichef 
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förespråkade utgående från deras specialkunnande inom företaget, samt aspekter som 

de sett som utmanande inom nuvarande system. 

4.2.1 Fokusområden för utveckling 

För att förbättra ekonomistyrningens effektivitet sattes målsättningen att hitta ett 

ekonomistyrningssystem som möjliggör automatisering av delar inom samtliga tidigare 

identifierade nyckelprocesser. Automatiserade arbetsmoment uppskattades av de 

anställda i nulägesanalysen och även den upplevda effektiviteten inom processen kan 

anses vara en faktor som bör beaktas. (Kaptens & Saavalainen, 2015) 

För att förbättra ekonomistyrningens kvalitet och funktionalitet ämnar man hitta en 

mjukvara med en högre grad av användarvänlighet än det nuvarande systemet samt en 

ökad tillförlitlighet för de indata som inom ekonomistyrningen samlas i mjukvaran. I 

nulägesanalysen kan problemområden som härleds till funktionalitet vara avsaknad av 

drilldownfunktion, layout, användarvänlighet, avsaknad av vissa 

uppföljningsmöjligheter och rapporthantering. Man kan alltså säga att det föreligger 

behov av förbättrad kvalitet på processens input för att förbättra processens output. 

(Kaptens & Saavalainen, 2015) 

Systemets säkerhet höjs genom en lösning som bland annat kräver ett minskat antal 

systemintegrationer. Inom systemets säkerhet kan man från nulägesanalysen se hur de 

många integrationerna mellan olika mjukvaror orsakar problem vid uppdateringar, 

bland annat detta skapar en instabilitet i processens input. (Kaptens & Saavalainen, 

2015) Samtidigt kan nuvarande mjukvara ha problem i användningen på grund av att 

mjukvaran kraschar (Bokförare, 2015). 

Projektets kostnader mäts som externa kostnader som uppstår under det första året 

som mjukvaran implementeras. Vidare analyseras kostnaderna så att man kan se hur 

mycket man måste betala för det mervärde man förväntar sig erhålla av respektive 

mjukvarualternativ inom de tre fokusområden projektet har. (Kaptens & Saavalainen, 

2015) 

Implementeringens tidsplan mäts i fyra delar; implementeringstid, uppskattad 

inskolningstid, resursförbrukning (hur mycket av interna resursers tid krävs för 

implementering) samt den tid som mjukvarorna måsta köras parallellt vid 

implementeringen. (Kaptens & Saavalainen, 2015) 
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4.2.2 Mätbara faktorer utgående från fokusområden 

Inom ramarna för de utformade målsättningarna preciserades målsättningarna som 

mätbara faktorer som kunde utgöra en grund för analys av alternativa 

ekonomistyrningsmjukvaror. De mätbara målsättningarna innefattar både mjuka och 

hårda faktorer som används för att sålla fram det mest lämpade alternativet för att 

uppfylla projektets målsättningar. Mjuka faktorer anses vara faktorer som av 

användare kan upplevas som goda eller dåliga och poängsätts enligt upplevd nivå. 

Hårda faktorer anses vara faktorer som man direkt kan mäta genom poängsättning för 

respektive mjukvarulösning. (Kaptens & Saavalainen, 2015) 

Fokusområdet effektivitet innefattar både mjuka och hårda faktorer. Från företagets 

sida kan effektiviteten mätas som en mjuk faktor d.v.s. hur respektive mjukvarulösning 

upplevs uppfylla de utsatta målsättningarna för projektet. Från 

mjukvaruleverantörernas sida kan effektivitet anges som en hård faktor i form av de 

möjligheter som de kan erbjuda inom automatisering av respektive nyckelprocess. 

(Kaptens & Saavalainen, 2015) 

Fokusområdet kvalitet och funktionalitet innefattar också både hårda och mjuka 

faktorer. De mjuka faktorerna är användarvänlighet och layout som är separata 

mätbara målsättningar. Kvalitetens och funktionalitetens mätbara faktorer är 

användarvänlighet (mjuk faktor som mäts som upplevd användarvänlighet), layout 

(mjuk faktor som mäts på basen av layouten i mjukvaran), drilldownmöjlighet (hård 

faktor som mäts på basen av hur man kommer till verifikat från rapporter) 

konsolideringsmodul (hård faktor som mäts av om det finns en konsolideringsmodul 

och hur den fungerar), budgeteringsmodul (hård faktor som mäts av om mjukvaran 

innefattar en budgeteringsmodul och hur den fungerar), rapporthantering (hård faktor 

som mäts utifrån om modifierbara rapporter kan produceras i mjukvaran och om 

mjukvaran kan producera flera rapporter simultant för jämförelser), 

uppföljningsdimensioner (hård faktor som mäts på basen av vilka 

uppföljningsmöjligheter mjukvaran erbjuder), estland (hård faktor som mäts utifrån 

om mjukvaran går att använda för estniska företag), audit trail (hård faktor som mäts 

på basen av vilket spår verifikat lämnar efter sig om de tas bort), månadslåsning (hård 

faktor som mäts utifrån hur månaden stängs och hur man kommer in för att göra 

förändringar i stängda månader), förflyttning mellan bolag (hård faktor som anges av 

hur man förflyttar sig mellan bolag som man hanterar i mjukvaran), 

inköpsorderhantering (hård faktor som mäts av om man kan automatisera 
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inköpsfakturahantering genom inköpsorderhanteringar), databashantering (hård 

faktor som mäts utifrån om man kan komma åt rådata för mjukvaruintegrationer), 

CRM-hantering (hård faktor som mäts utifrån om mjukvaran innefattar CRM-modul). 

(Kaptens & Saavalainen, 2015) Vidare innefattar fokusområdet kvalitet och 

funktionalitet hårda faktorer såsom om ekonomistyrningsmjukvaran möjliggör 

sakgransknings- och godkännanderonder för inköpsfakturor (mäts utgående från om 

möjligheten finns eller inte), om mjukvaran innefattar en lönehanteringsmodul (mäts 

utifrån om modulen innefattas eller inte) samt om mjukvaran innefattar HRM-modul 

(mäts utifrån om modul innefattas eller inte). (Kaptens, 2015) 

Inom fokusområdet säkerhet är faktorerna integrationsmängd (hård faktor som mäts 

på basen av mängden externa mjukvaruintegrationer som krävs för den nya 

mjukvarulösningen), moln/server (hård faktor som mäts utifrån om 

mjukvaruleverantören erbjuder lösning genom molntjänst eller lokal server), 

serverland (mjuk faktor som mäts enligt vilket land molntjänstens server är 

lokaliserad) samt användarhantering (hård faktor som mäts utifrån hur användare 

hanteras i mjukvarulösningen). (Kaptens & Saavalainen, 2015) Vidare mäts som hård 

faktor vilka färdiga integrationsmöjligheter som mjukvaran erbjuder (mäts utifrån om 

färdiga integrationer finns och vilka de är).  

Samtliga kostnadsfaktorer och tidsplansfaktorer anses vara hårda faktorer där 

mjukvaruleverantörerna mäts mot varandra enligt kostnader och tidseffektivitet. 

(Kaptens & Saavalainen, 2015)  

Som övriga faktorer mäts kostnader för eventuella tillbyggda integrationer (mäts i 

kostnaderna per integration), fem referenskunder som leverantören anger, antal 

fullständiga implementeringar i Finland samt antal delvisa implementeringar i Finland. 

(Kaptens, 2015) 

Utgående från de mätbara faktorerna formades en förhandsenkät för fokusområden 1. 

Effektivitet, 2. Kvalitet och funktionalitet, 3. Säkerhet, 4. Tidsplan samt 5. Övriga 

faktorer. För varje mätbar faktor inom respektive fokusområde utformades en fråga i 

enkäten. Förhandsenkäten skickades ut till 10 valda mjukvaruleverantörer och 

bifogades i ett email som kan ses i Email med förhandsenkät Ahola Group där de 

uppmanades att svara på frågorna. Förhandsenkäten kan ses i Förhandsenkät Ahola 

Group (SVE). 
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I enkäten togs inte fokusområdet för kostnader med, eftersom det upplevdes vara 

orimligt att i en förhandsenkät uppmana leverantören att uppskatta kostnader för 

mjukvaran, då de i det skedet inte hade erbjudits en möjlighet att ställa frågor till Ahola 

Group angående projektet. Tillförlitligheten skulle troligen lida om kostnaderna 

uppskattades utan djupare förhandsinformation om projektet. Inom fokusområdet 

kvalitet och funktionalitet utelämnades faktorerna användarvänlighet och layout 

eftersom dessa ansågs kunna utvärderas först efter att projektgruppen kommit i 

närmare kontakt med mjukvaran. 
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5 MATCHNING AV MJUKVARUALTERNATIV 

Matchningen ämnar analysera hur väl de olika mjukvaruleverantörernas lösningar kan 

tillgodose projektets målsättningar. Inledningsvis presenteras teorier kring val av 

mjukvaror med fokus på ekonomistyrning. För att analysera hur väl alternativa 

mjukvarulösningar kunde uppfylla projektets målsättningar uppdelades matchningen i 

projektet upp i två steg. I det första steget skickades förhandsenkäten som utformades 

ut till 10 systemleverantörer. Detta skedde den 16.12.2016. På basen av de analyserade 

svaren utvaldes leverantörer som blev inbjudna till det andra steget i analysen. 

Analysens andra steg baserar sig på ett möte med respektive systemleverantör där 

företaget presenterades för leverantören varpå leverantören presenterade sin mjukvara 

och projektets detaljer diskuterades. 

5.1 Val av ekonomistyrningsmjukvara 

Enligt Bargranoff & Simkin (1992) är det av många orsaker viktigt att välja rätt 

bokföringsmjukvara, vare sig valet görs till eget företag eller för en klient. Alla 

tillgängliga alternativ har sina egna egenskaper och ibland kan vissa egenskaper 

utesluta andra som man inom företaget skulle se som värdefullt. Processen att välja 

mjukvara är också viktig ur kostnadssynvinkel. Först och främst bör man avgöra vilka 

egenskaper som är de viktigaste utgående från organisationens behov och karaktär. 

Man kan bestämma vilka de viktigaste funktionerna för företaget är genom att 

analysera företagets nuvarande systemlösningar. I en studie av Birdogan & Kemal 

(2005) konstaterades att den viktigaste faktorn för företag vid val av ERP-system var 

att det nya systemet passar ihop med organisationens och till sammanbundna 

organisationers nuvarande system. Det var också viktigt att systemet kan integreras 

med andra system och är kompatiblelt med andra system man har. Leverantörens 

referenser var också viktiga vid val av system. 

Man bör inte enligt Barganoff & Simkin (1992) lita på någon annan angående de behov 

man har utan man bör kontrollera mjukvaran själv eller via referenser för att 

säkerställa att leverantören kan möta de behov man har. Man kan utöka de behov man 

har med en lista av önskade egenskaper som man gärna vill att mjukvaran skall 

innefatta. Man minskar antalet valmöjligheter till ungefär fem alternativ efter att man 

har kartlagt organisationens behov. Man kan minska antalet genom användning av en 
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mjukvara eller personligen bekanta sig med de tillgängliga alternativen för att se vilka 

leverantörer som offererar mjukvaror med de egenskaper man behöver.  

Jadhav & Sonar (2009) konstaterar i en undersökning att det saknas en gemensam 

förteckning över utvärderingskriterier för val av mjukvaror samt att det finns ett behov 

av att utforma ett ramverk för utvärderingstekniker d.v.s. ett system som kan hjälpa 

beslutsfattare i val av mjukvara samt utvärderingskriterier. 

5.2 Steg 1: Analys av förhandsenkäter 

Hanteringen av förhandsenkäterna beskrivs i detta kapitel. Förhandsenkäterna sändes 

som redan nämnts ut till tio valda mjukvaruleverantörer. Inledningsvis kontaktades 

systemleverantörerna per telefon där projektets syfte muntligen förklarades för dem så 

att de var medveten om att de skulle erhålla ett email innehållande en förhandsenkät 

om projektet. Vid denna telefonkontakt erhölls en email adress dit förhandsenkäten 

samt en introduktionstext på svenska och engelska 16.12.2016 skickades (enkät och 

introduktionstext bifogades på svenska och engelska, enkätsvaren fick även ges på 

finska). Systemleverantörerna meddelades i mailet att de hade tid fram till 06.01.2016 

att svara på förhandsenkäterna. Av de tio systemleverantörer som kontaktades med 

förhandsenkäter svarade sex leverantörer på enkäten inom utsatt tid, en svarade att de 

inte är intresserade av att delta på grund av projektets natur, en svarade på enkäten 

28.01.2016 och tre svarade inte alls på inbjudan att svara på förhandsenkäten. 

Ytterligare en respondent kontaktades i januari månad och svaret erhölls 27.01.2016. 

På basen av informationen som leverantörerna gav i förhandsenkäten analyserades de 

tillgängliga alternativen preliminärt för att eventuellt kunna eliminera någon mjukvara 

före presentationer och de mera ingående förhandlingarna. De åtta systemleverantörer 

som svarade på enkäten identifieras i fortsättningen under namnen ”Alpha”, ”Beta”, 

”Gamma”, ”Delta” ”Epsilon”, ”Zeta”, ”Eta” samt ”Theta”. 

En projektgrupp bestående av Ahola Groups VD, ekonomichef samt en person från IT-

avdelningen i koncernen formades. Projektgruppen samlades för att utvärdera svaren 

förhandsenkäten 07.01.2016 samt de senare två svaren 02.02.2016. För varje fråga med 

öppna svar gavs 0-4 poäng per leverantör, detta möjliggjorde att differentiera 

leverantörerna från varandra på basen av erhållna poäng. Leverantören erhöll ett 

poäng för ett svar som visade att de hade lösningar till det område som frågan 

relaterade till. Ytterligare en poäng erhölls om leverantören hade egna integrerade 

lösningar för området ifråga (dvs. lösningen indikerar att det inte finns behov av 
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ytterligare mjukvaror för att tillgodose behovet) samt en poäng om svaret indikerade 

lösningar som kunde tolkas som att de mycket väl skulle kunna tillgodose Ahola Groups 

upplevda behov inom området. Slutligen kunde leverantören erhålla en poäng om 

svaret indikerade något som överstiger de av Ahola Group definierade behoven. För 

frågor som endast krävde Ja eller Nej svar erhöll leverantören en poäng för jakande 

svar och noll poäng för nekande svar. Genom denna poängskala kunde projektgruppen 

mera objektivt utvärdera enkätsvaret på basen av svarets innehåll istället för textens 

upplevda kvalitet eller längd. 

De erhållna förhandsenkäternas svar utvärderades och varje leverantör erhöll poäng för 

varje enskild fråga vilka sedan summerades för respektive fokusområde i 

förhandsenkäten. Här presenteras förhandsenkätens resultat per fokusområde. Med 

målsättningsgrad anges i procent hur väl leverantören enligt resultaten från 

förhandsenkäten uppfyller målsättningarna för projektet. Målsättningsgraden räknas 

som erhållna poäng i en kategori dividerat med högsta möjliga poäng för kategorin. 

5.2.1 Resultat inom fokusområde effektivitet 

Den första kategorin (effektivitet) ämnade undersöka vilken mjukvaruleverantör som 

har de bäst lämpade automationsmöjligheterna i sin mjukvara. I den första kategorin 

kunde en mjukvaruleverantör erhålla högst 28 poäng, detta om leverantören erhållit 

fyra poäng för respektive svar i förhandsenkäten. Om leverantören erhållit 3 poäng per 

fråga (indikerande att de uppfyller men inte överträffar målsättningarna) erhåller den 

21 poäng samt målsättningsgrad 100 %.  

Alternativ Epsilon erhöll flest poäng inom kategorin effektivitet med 23 poäng samt 

målsättningsgrad 109,5 % följt av alternativ Zeta och Theta med 21 poäng och 

målsättningsgrad 100 %, Alpha med 20 poäng och målsättningsgrad 95,2 %, Gamma 

med 19 poäng och målsättningsgrad 90,5 %, Beta och Eta med 18 poäng samt 

målsättningsgraden 85,7 %. Minst poäng inom kategorin effektivitet erhöll alternativ 

Delta med 16 poäng och målsättningsgraden 76,2 %. 

Utgående från målsättningarna för ekonomistyrningens effektivitet upplevde 

projektgruppen alltså att alternativ Epsilon bäst kan tillgodose företagets behov. Vidare 

kan noteras att alternativ Epsilon var den mjukvaruleverantör som inom området 

effektivitet erhöll fyra poäng i flest frågor, vilket Epsilon gjorde för både fråga 1.2 och 

1.3. Fråga 1.1 delades i utvärderingsskedet upp så att skilda poäng gavs för 
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automationsmöjligheter inom försäljningsreskontraprocess och skilda poäng gavs för 

automationsmöjligheter inom indrivningsprocess. Fråga 1.2 behandlar mjukvarans 

automationsmöjligheter inom inköpsreskontraprocessen och fråga 1.3 behandlar 

mjukvarans automationsmöjligheter inom löneräkningsprocessen. Lägsta poängantalet 

i någon fråga erhöll alternativ Delta i fråga 1.6 där Delta erhöll noll poäng eftersom de 

inte erbjuder några automationsmöjligheter inom konsolideringsprocessen. Alternativ 

Zeta erhöll tre poäng för varje fråga, vilket indikerar att de tydligast tillgodoser Ahola 

Groups behov, utan att överskrida dem. De ytterligare två poängen Epsilon erhöll kan 

till exempel vara indikatorer på att företaget är speciellt innovativt inom denna kategori 

eller de specifika områden som de erhöll extra poäng för. Poängsättningen för varje 

fråga kan ses i Tabell 1. Resultattabell för fokusområde effektivitet. 

 

Tabell 1. Resultattabell för fokusområde effektivitet 

5.2.2 Resultat inom fokusområde kvalitet och funktionalitet 

Förhandsenkätens andra fokusområde ämnade undersöka hur väl leverantören kan öka 

kvaliteten på processens input och output genom den mjukvara de erbjuder. I denna 

kategori kunde en mjukvaruleverantör maximalt erhålla 47 poäng om denne erhöll fyra 

poäng för svaren i varje enskild fråga som ställdes i förhandsenkäten. För att uppnå 

målsättningsgrad 100 % måste en leverantör erhålla 37 poäng, övriga 10 poäng gäller 

lösningar som överträffar målsättningarna.  

Fokusområdet kvalitet och funktionalitet innehöll sju frågor som krävde ett jakande 

eller ett nekande svar (frågorna 2.4.2, 2.6, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 samt 2.16). För dessa 

frågor utdelades en eller noll poäng och för de övriga frågorna utdelades noll till fyra 

poäng. 

I fokusområdet kvalitet och funktionalitet erhöll Alpha flest poäng med 36 av 47 poäng 

och målsättningsgraden 97,3 %. Vilket visar att Alpha bäst uppfyller 

projektmålsättningarna inom fokusområdet kvalitet och funktionalitet. Gamma erhöll 
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35 poäng och målsättningsgraden 94,6 % Beta 34 poäng och målsättningsgrad 91,9 %, 

Zeta 32 poäng och målsättningsgrad 86,5 %, Epsilon och Eta med 30,5 poäng och 

målsättningsgraden 82,4 %, Theta 30 poäng och målsättningsgraden 81,1 % och 

slutligen Delta 23 poäng och målsättningsgrad 62,2 %. De frågor där Alpha inte erhöll 

tre poäng av fyra eller när de angett ett nekande svar var endast fråga 2.14 som ämnade 

kartlägga om det till ekonomistyrningsmjukvaran finns en modul för lönehantering. I 

alla övriga frågor erhöll Alpha antingen tre poäng eller en poäng (jakande svar i ja eller 

nej frågor). Delta erhöll inga poäng i frågorna 2.2, 2.6, 2.11, 2.15 samt 2.16. Detta 

innebär att leverantören inte i sina svar erbjuder lösningar som tillgodoser Ahola 

Groups behov i 29,4% av frågorna inom området kvalitet och funktionalitet. 

Det finns vissa omständigheter som bör beaktas i kategorin kvalitet och funktionalitet. 

Exempelvis anger fråga 2.6 huruvida ekonomistyrningsmjukvaran kan användas i 

Estland och visar därför om mjukvaran kan implementeras i koncernens samtliga 

företag. Här svarade Delta, Zeta och Theta nekande vilket betyder att om Ahola Group 

valde ett av de alternativen kan mjukvaran inte implementeras i hela koncernen. 

Epsilon och Eta erhöll i fråga 2.6 0,5 poäng eftersom det hos Epsilon endast är 

löneräkningsmodulen som inte fungerar i Estland medan mjukvaran i övrigt fungerar 

där. I Etas fall är mjukvaran inte specificerad för användning i Estland men går att 

använda. Inköpsfakturahanteringen går inte att automatisera genom användning av 

inköpsorder i Theta varav Theta i fråga 2.10 erhöll noll poäng. Vidare påvisar fråga 2.12 

att Epsilon inte innefattar CRM-modul. Detta kan innebära ytterligare integrationer om 

Ahola Group i framtiden vill ta CRM-modul i bruk. Samma utmaning visar sig i fråga 

2.14 där kartläggningen gäller modul för lönehantering, där Alpha och Gamma svarat 

nekande. Några leverantörers lösningar har inte en modul för hantering av 

reseräkningar, detta gäller då leverantörerna Beta, Gamma och Delta. Tabell för 

poängsättningen av de olika frågorna ses i Tabell 2. Resultattabell för fokusområde 

kvalitet och funktionalitet. 
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Tabell 2. Resultattabell för fokusområde kvalitet och funktionalitet 

5.2.3 Resultat inom fokusområde säkerhet 

Inom området säkerhet ämnade enkäten undersöka hur väl leverantören med sitt 

mjukvarualternativ kan höja på ekonomistyrningsprocessens stabilitet. I denna 

kategori erhöll Eta de högsta poängen med nio poäng och målsättningsgraden 128,6 %, 

följt av Alpha med 114,3 % målsättningsgrad och åtta poäng. Beta, Gamma, Epsilon 

och Zeta fick samtliga sju poäng och målsättningsgrad 100 %. I kategorin erhöll Delta 

och Theta det lägsta antalet poäng med fyra erhållna poäng och målsättningsgrad 57,1 

%. Resultaten indikerar att Eta överskrider de målsättningar som utformats för 

projektet med målsättningsgraden 128,6 % samtidigt som Delta och Theta med 

målsättningsgraden 57,1 % minst uppfyller de utformade målsättningarna. I Tabell 3. 

Resultattabell för fokusområde säkerhet har poängsättningen för fokusområdet 

säkerhet åskådliggjorts. 

Fråga 3.1 utvärderades så att den mjukvara som krävde minst antal olika integrerade 

mjukvaror erhöll fem poäng och den mjukvara som erbjöd ett alternativ som krävde 

flest antal olika integrerade mjukvaror erhöll ett poäng, dock räknas poäng över tre 

som att alternativet överskrider målsättningarna. Alltså räknas tre poäng som fulla 

poäng för denna fråga. I denna kategori erbjöd Eta ett alternativ som endast krävde en 

mjukvara och erhöll då fem poäng, Alpha, Beta, Epsilon och Zeta erbjöd 

mjukvarulösningar som krävde två integrerade mjukvaror för att uppfylla projektets 

målsättningar. För fråga 3.3 erhöll ingen av leverantörerna poäng eftersom frågan 

handlade om vilket land data förvaras i, något som enligt projektgruppen inte behövde 
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poängsättas. Gällande fråga 3.4 erhöll Alpha, Gamma och Eta tre poäng var eftersom 

de erbjuder en mjukvarulösning som mycket väl skulle gå att integrera med befintliga 

system för administrering av rättigheter på Ahola Transport. Fråga 3.5 poängsattes inte 

eftersom svaren enligt projektgruppen var av sådan art att de inte gick att poängsätta.  

 

Tabell 3. Resultattabell för fokusområde säkerhet 

5.2.4 Resultat inom fokusområde tidsplan 

Fokusområdet tidsplan var utmanande för projektgruppen att utvärdera eftersom fyra 

av respondenterna gav bristfälliga eller inga svar på frågorna. Eftersom tidsplanen 

konstaterades vara svår att fastställa i detta skede av projektet ville projektgruppen inte 

poängsätta den kategorin utgående från förhandsenkäterna. Alpha och Beta var de 

enda leverantörerna som hade svarat fullständigt på alla frågorna i fokusområdet. 

Samtliga övriga leverantörer hade bristfälliga svar. Tabell över fokusområde tidsplan 

ses i Tabell 4. Resultattabell för fokusområde tidsplan. 

 

Tabell 4. Resultattabell för fokusområde tidsplan 

5.2.5 Resultat inom övriga frågor 

För kategorin övrigt i förhandsenkäten kunde poängsättningen endast göras för 

frågorna 5.3 och 5.4. Svaren på frågorna 5.1 och 5.2 ansågs av projektgruppen inte 

innehålla tillräckligt med information för att poängsättning skulle kunna göras i detta 

skede. I övriga frågor erhöll Alpha, Beta, Gamma, Eta och Theta fulla poäng med 8 

poäng vilket gav målsättningsgraden 133,3 %. Zeta erhöll sex poäng med 

målsättningsgrad 100,0 % och Epsilon erhöll fyra poäng med målsättningsgrad 66,7 % 
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medan Delta erhöll 3 poäng och målsättningsgrad 50,0 %. Inom de övriga frågorna 

överskrider alltså Alpha, Beta, Gamma, Eta och Theta alla de utformade 

målsättningarna för projektet inom kategorin, Zeta uppfyller alla målsättningar, 

Epsilon uppfyller målsättningarna till ungefär två tredjedelar och Delta erhöll den 

lägsta målsättningsgraden 50,0 % vilket visar att leverantören upplevs sämst uppfylla 

målsättningarna för projektet. En tabell över poängsättningen för övriga frågor ses i 

Tabell 5. Resultattabell för övriga frågor. 

Frågorna 5.3 och 5.4 poängsattes så att den leverantör som angav flest antal 

implementeringar erhöll fyra poäng och den leverantör som angav minst antal 

implementeringar erhöll ett poäng.  

 

Tabell 5. Resultattabell för övriga frågor 

5.2.6 Sammanfattning av resultaten 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att förhandsenkäterna gav värdefull 

förhandsinformation angående leverantörernas kapacitet att uppfylla Ahola Groups 

målsättningar för projektet. Värt att notera är att Alpha uppnådde den högsta 

målsättningsgraden på 101,4 % följd av Gamma med målsättningsgraden 97,2 %, Beta 

med 94,4 %, Zeta med 93 %, Eta med 92,3 %, Epsilon med 90,8 %, Theta med 88,7 % 

och Delta med målsättningsgraden 64,8 %. Tabell över förhandsenkätens 

sammanfattning hittas i Tabell 6. Resultattabell för sammanfattning. 

På basen av de resultat som erhölls via förhandsenkäten eliminerades ett av 

alternativen ur urvalsprocessen. Detta betyder att alternativet med den lägsta 

målsättningsgraden, vilket var Delta, inte kallades vidare till presentationstillfälle och 

fortsatt analys. Samtliga mjukvaruleverantörer som erhöll över 85 % målsättningsgrad i 

förhandsenkäten kallades vidare till presentationstillfälle i februari 2016. 
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Tabell 6. Resultattabell för sammanfattning 

5.3 Steg 2: Analys av presentationer 

Presentationstillfällen ordnades under perioden 01.02.2016-12.02.2016 under vilken 

leverantörerna fick en möjlighet att presentera sina mjukvarulösningar. 

Presentationstillfällenas upplägg var sådant att Ahola Groups VD och ekonomichef kort 

presenterade koncernen och vilka företag som berörs av projektet varpå 

mjukvaruleverantören presenterade sin lösning med fokus på 

ekonomistyrningsprocessen. Detta upplägg följdes inte i detalj för samtliga leverantörer 

utan fungerade mera som huvudsakliga punkter för presentationerna. Slutligen fördes 

en diskussion om projektets fortsatta upplägg. Projektgruppen hade fastställt att 

samtliga offerter innehållande prisuppgifter önskades vara emottagna 19.02.2016 så att 

projektgruppen skulle kunna fortskrida med utvärderingen. 

Målsättningen för presentationerna var att utvärdera hur väl leverantören kunde 

tillgodose Ahola Groups behov inom fokusområdena layout och användarvänlighet. 

Samtidigt önskade man erhålla prisuppgifter av respektive möjlig leverantör för 

jämförelse. Genom att utöver de faktorer som hade poängsatts i förhandsenkäten 

kunna poängsätta och analysera även de nämnda faktorerna kan den tredje 

forskningsfrågan besvaras. 

26.02.2016 analyserades faktorerna layout och användarvänlighet utgående från gjorda 

presentationer tillsammans med Ahola Groups VD och ekonomichef varefter följande 

analys gjordes av resultaten från presentationerna. I fokusområdena layout och 

användarvänlighet rangordnades alternativen enligt hur företagets VD och 

ekonomichef tillsammans med forskaren upplevde att layouten och 

användarvänligheten uppfyllde projektets målsättningar. Utvärderingen baserade sig 

alltså på den helhetsbild leverantörerna förmedlat under presentationerna. Efter 

presentationerna rangordnades då mjukvarualternativen enligt helhetsbilden 

leverantörerna förmedlat om mjukvaran. I detta moment kom förstås också 
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leverantörerna själva automatiskt att bli bedömda utgående från hur väl de upplevdes 

fungera som samarbetspartners i projektet i fortsättningen. Att bedöma leverantörerna 

som samarbetspartners var oundvikligt inom dessa två fokusområden då 

leverantörernas förmåga att förmedla sin mjukvaras layout och användarvänlighet 

påverkas av deras presentationsförmåga. Den leverantör som upplevdes ha den minst 

lämpade layouten för att uppfylla projektets målsättningar erhöll 10 poäng, följande 

erhöll 20 poäng, följande 30, följande 40, följande 50, följande 60 poäng och den 

leverantör som bäst upplevdes kunna tillgodose målsättningarna inom fokusområdet 

erhöll 70 poäng. Samma bedömning användes för att bedöma fokusområdet 

användarvänlighet. 

I layout upplevdes alternativ Epsilon kunna tillgodose projektets målsättningar bäst 

och gavs då 70 poäng, alternativ Alpha erhöll 60 poäng, Gamma erhöll 50 poäng, Beta 

erhöll 40 poäng, Zeta erhöll 30 poäng, Theta erhöll 20 poäng och Eta erhöll 10 poäng. 

Inom fokusområdet användarvänlighet erhöll både Alpha och Epsilon 65 poäng 

eftersom de upplevdes kunna tillgodose projektets målsättningar till samma grad, 

Gamma erhöll 50 poäng, Zeta erhöll 40 poäng, Theta erhöll 30 poäng, Beta erhöll 20 

poäng och Eta erhöll 10 poäng. Kostnaderna som presenteras tillsammans med de 

andra resultaten representerar kostnader som under det första året uppstår i samband 

med eventuella licensköp, löpande kostnader samt implementeringskostnader. Enligt 

det andra steget i matchningen uppfyller alternativ Epsilon bäst målsättningarna inom 

fokusområden layout och användarvänlighet med målsättningsgraden 96,4%. 

Alternativ Alpha följer med målsättningsgrad 89,3%, Gamma med 71,4%, Eta med 

50,0%, Beta med 42,9%, Theta med 35,7% samt Eta med 14,3%. De låga 

målsättningsgraderna för de senare alternativen härstammar från att alternativen 

rangordnades vilket gör att det alternativ som upplevs kunna uppfylla målsättningarna 

bäst erhåller en mycket hög målsättningsgrad och det alternativ som upplevs kunna 

tillgodose projektets målsättningar sämst erhåller en låg målsättningsgrad.  

Kostnaderna som presenteras för alternativen multiplicerades med en faktor för att 

maskera de verkliga kostnaderna för mjukvarorna. Resultaten av andra steget som 

presenteras i Tabell 7. Resultattabell steg 2. Enligt det är alternativ Eta det 

förmånligaste alternativet, Eta skulle kosta 58 520,96 € det första året. Det dyraste 

alternativet är Alpha som skulle ge upphov till 162 457,76 € i kostnader det första året, 

följt av Gamma med kostnaderna 135 474,56 €, Beta med kostnaderna 111 675,36 €, 
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Epsilon med kostnaderna 101 204,96 €, Theta med kostnaderna 86 764,96 € samt Zeta 

75 456,04 €. 

 

Tabell 7. Resultattabell steg 2 

5.4 Resultat av matchning 

För att jämföra mjukvarualternativen med varandra summeras erhållna poäng från 

steg 1 och steg 2 i matchningen och divideras med totala antalet möjliga poäng i de två 

stegen. Detta ger en total målsättningsgrad enligt båda stegen i matchningsfasen. I 

Tabell 8. Resultattabell för matchning presenteras matchningens totala 

målsättningsgrad samt kostnaderna per erhållna poäng i matchningen för respektive 

mjukvarualternativ.  

Man ser från resultattabellen att de alternativ som erhållit de högsta poängen inte 

nödvändigtvis är de mest kostnadseffektiva alternativen. Detta förtydligas då man 

jämför Alpha med en målsättningsgrad på 93,4 % och kostnader på 162 457,76 € € det 

första året med Eta som har en målsättningsgrad på 40,5 % och kostar 58 520,96 € det 

första året. Detta exempel visar att man inte skall beakta endast hur väl ett alternativ 

kan tillgodose målsättningarna utan även försöka finna det alternativ som på det mest 

kostnadseffektiva sättet kan tillgodose projektets målsättningar.  

För att kunna välja ett kostnadseffektivt mjukvarualternativ dividerades de offererade 

kostnaderna för första året med respektive mjukvaras totala erhållna poäng. På så sätt 

kan man se hur mycket man skulle betala per poäng som mjukvarualternativet har 

erhållit och på så sätt finna det alternativ som erhållit det högsta antalet poäng till den 

lägsta offererade kostnaden. Denna faktor kallas för €/poäng. Man kan se denna faktor 

som en slags kostnadseffektivitetsfaktor som visar vilket alternativ som är det billigaste 

i förhållande till hur väl det upplevs uppfylla målsättningarna för hela projektet.  
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Tabell 8. Resultattabell för matchning 

Från tabellen kan man se att alternativ Epsilon är det mest kostnadseffektiva 

alternativet i undersökningen med kostnaderna 507,29 € per poäng. Vidare ser man 

även att Epsilon erhöll den högsta målsättningsgraden i hela matchningen med 94,5% 

målsättningsgrad. Det alternativ som var närmast Epsilon i målsättningsgrad var Alpha 

med 93,4%. Alpha hade dock ett betydligt högre pris per erhållet poäng med 

kostnaderna 824,66 € per poäng. Det alternativ som i matchningen låg närmast 

Epsilon i kostnadseffektivitet var Zeta som kostade 554,82 € per poäng, dock med 

målsättningsgrad 64,5 %, vilket är betydligt lägre. Av Matchningen kan man alltså 

konstatera att Epsilon både är det mest kostnadseffektiva alternativet och enligt 

projektgruppen bäst kan tillgodose projektets målsättningar. 
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6 REKOMMENDATION TILL FÖRETAGETS LEDNING 

I detta kapitel presenteras avhandlingens rekommendation till Ahola Groups ledning. 

Rekommendationen utgår från resultaten i processkartläggningen och projektets 

målsättningar samt resultaten från matchningens båda steg. Rekommendationen utgår 

alltså från att det alternativ som rekommenderas är det alternativ som bäst kan 

tillgodose Ahola Groups behov i fråga om ekonomistyrningsmjukvara. 

6.1 Resultat 

Undersökningen har kartlagt de befintliga ekonomistyrningsprocesserna inom Ahola 

Group, och således besvarat den första forskningsfrågan som ställts. Utgående från de 

utmaningar som ledningen och forskaren funnit i processerna utformades 

målsättningar för projektet genom vilka avhandlingens andra forskningsfråga 

besvarades. Genom att utföra en matchning av mjukvaruleverantörers offererade 

alternativ mot projektets målsättningar har avhandlingens tredje forskningsfråga 

besvarats. I matchningen har undersökningen genom analys av enkätsvar och genom 

att ta del av mjukvaruleverantörernas presentationer fastställt vilket 

mjukvarualternativ som bäst kan tillgodose projektets målsättningar. 

Den slutliga rekommendationen är att alternativ Epsilon bör implementeras som ny 

ekonomistyrningsmjukvara för Ahola Group. Detta grundar sig på att alternativ Epsilon 

bäst upplevs uppfylla projektets målsättningar och även i fråga om kostnader är det 

mest effektiva alternativet. Även om Epsilon inte erhöll den högsta målsättningsgraden 

i matchningens första steg är det dock Epsilon som har den högsta totala 

målsättningsgraden på 94,5%. I fråga om kostnader är Epsilon i mitten av skalan vilket 

har lett till en kostnad per erhållen poäng på 507,29 €, vilket är den lägsta i 

undersökningen. 

6.2 Diskussion 

Då avhandlingen är utformad för att tillgodose ett specifikt företag med en specifik 

rekommendation på en lösning av ett specifikt problem vid en specifik tidpunkt finns 

vissa problem med att generalisera de använda metoderna. Man kan dock anta att 

metoderna kunde användas för beslutsfattande även i andra företag som står inför 

liknande beslut i framtiden. I sådana fall skulle en tillämpning av metoderna innebära 

vissa modifikationer för att passa det specifika företagets situation. 
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De fokusområden för målsättningarna i projektet som identifierades bekräftar till viss 

del de aspekter som den presenterade teorin tar fram. Man vill vid Ahola Group byta 

ekonomistyrningsmjukvara bland annat för att förbättra företagets rapporthantering 

och hantering av olika företag (konsolidering). Vidare är mjukvarans kostnader och 

funktionalitet viktiga faktorer som tas i beaktande i valet. Ivancevich, Ivancevich & 

Elikai (2010) lyfter fram dessa som faktorer som viktiga orsaker för företag att byta 

eller inte byta ekonomistyrningsmjukvara. 

Avhandlingens art gör det utmanande att mäta tillförlitligheten, främst för att 

avhandlingen har formats utifrån ledningens uppfattning av behoven inom 

ekonomistyrningen. Ledningen kan ha förutfattade meningar ifråga om något eller 

några av alternativen som jämförts i avhandlingen och vilja styra undersökningen i en 

riktning på grund av sina egna preferenser. Dessutom kan vissa frågeställningar ställas 

angående forskarens deltagande i processkartläggningen. Med en annan forskare och 

andra frågeställningar skulle sannolikt andra faktorer framkomma i nulägesanalysen. 

Trots dessa utmaningar i fråga om avhandlingens reliabilitet måste man konstatera att 

avhandlingens art och metoder förutsätter både ledningens subjektiva uppfattning och 

forskarens aktiva deltagande. Vidare har flera av de använda metoderna en bred 

teoretisk bakgrund, vilket ökar avhandlingens tillförlitlighet. Processkartläggning inför 

nulägesanalysen grundar sig på teorin kring processkartläggning, analysskedet av 

nuläget har utförts enligt det internationellt accepterade COSO ramverket och behoven 

kartlades tillsammans med företagets ledning. Resultaten har analyserats objektivt 

genom en poängsättning av specifika faktorer för att undvika subjektiva uppfattningar 

om formuleringar och längd på svar. Med denna bakgrund kan man anse att samma 

resultat skulle uppnås även av en annan forskare under samma omständigheter. 

För att stärka avhandlingens validitet utgår avhandlingen från de behov som ledningen 

upplever inom företaget. Avhandlingen mäter på så sätt vilket alternativ som framom 

de andra kan tillgodose de målsättningar som har formats tillsammans med företagets 

ledning. Avhandlingen mäter alltså vad ledningen vill mäta, med andra ord det som 

ledningen upplever som viktigt. De främsta problemen inom validiteten är om 

ledningen och processkartläggningen inte förmått komma fram med de rätta 

frågeställningarna i de utsända enkäterna och inför presentationerna. Detta kunde 

orsaka att vissa för undersökningen och företaget viktiga behov har utelämnats i 

matchningsfasen. Detta antagande är dock problematiskt att fastställa. 
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Eftersom avhandlingen endast rekommenderar valet av en ny 

ekonomistyrningsmjukvara kunde en uppföljande studie efter implementeringen av 

mjukvaran utföras. Undersökningen kunde kontrollera om processerna har blivit 

stabilare och de problem som har framkommit i denna undersökning har kunnat 

åtgärdas med hjälp av den nya mjukvaran. Det kunde även undersökas hur de i 

avhandlingen använda metoderna kunde anpassas för att utforma en generaliserbar 

metod som kunde användas av andra klienter för stöd i liknande beslut, något som den 

behandlade teorin också efterlyser. 
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BILAGA 1 FRÅGOR TILL PROCESSKARTLÄGGNING 

 
 

Nedanstående frågor visar vilka frågeställningar forskaren utgick från för att samla 
information av den anställda i och med processkartläggningen i nulägesanalysen. 
 
Vad händer efter inledande händelsen med enheten (dokument, räkning, transaktion 
eller dyl.) som behandlas? 
 
Hur börjar processen? 
 
Vad händer sedan? 
 
Vad händer efter att du har…? 
 
Vad händer mellan de här två processtegen? 
 
Varför görs detta processteg? 
 
Stämmer detta överens med vad du menade? 
 
Upplever du att processkartan stämmer överens med ditt arbete? 
 
Vad skulle du vilja tillägga till processkartan? 
 
Har vi i kartläggningen hittills missat någonting som du anser att är relevant för 
denna process? 
 
Avslutningsvis: 
 
Vad anser du att fungerar bra i processen? 
 
Vad anser du att kunde förbättras i processen? 
 
Finns det något annat du vill tillägga (efter att processkartan fastställts)? 
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BILAGA 2 EMAIL MED FÖRHANDSENKÄT AHOLA GROUP 

 

 

 

 

------SWE------	
	
Hej,		
	
Vi	har	kontaktat	er	per	telefon	och	erhållit	denna	email	adress	för	
utskick	av	en	förhandsenkät	när	vi	skall	förnya	vår	
ekonomistyrningsmjukvara	på	Ahola	Group.	
	
I	kärnan	av	Ahola	koncernen	är	Ahola	Transport	Abp,	en	familjeägd	
logistikkoncern	som	omsätter	ca	100	miljoner	euro	på	årsbasis	och	
huvudsakligen	är	verksamt	i	Norden,	Baltikum	och	CEE	länderna.	
Koncernen	består	av	15	företag	varav	ca	10	berörs	av	mjukvarubytet.	
Mera	information	om	Ahola	Transport	hittar	ni	på	
www.aholatransport.com.	Vänligen	fyll	i	den	bifogade	förhandsenkäten	
så	att	vi	får	en	preliminär	kännedom	hur	er	ekonomistyrningsmjukvara	
skulle	kunna	passa	våra	målsättningar,	utgående	från	svaren	i	enkäten	
kallar	vi	till	valda	aktörer	till	presentation.	Enkäten	finns	bifogad	på	
svenska	och	engelska	men	svaren	kan	även	ges	på	finska.	
	
Ifylld	förhandsenkät	returneras	till	viktor.asplund@outlook.com	senast	
06.01.2016.	Vid	frågor	vänligen	kontakta	någon	av	personerna	som	
anges	på	enkätens	sista	sida.	
	
------ENG------	
	
Hi,	
	
We	have	contacted	you	by	phone	and	received	this	email	adress	to	send	
a	preliminary	questionnaire	to,	as	we	are	about	to	renew	our	financial	
management	software	at	Ahola	Group.		
	
The	Ahola	Group	consists	of	15	companies	of	which	about	10	are	
affected	by	the	software	exchange.	At	the	core	of	the	of	the	group	
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is	Ahola	Transport	Abp,	a	family	owned	logistics	group	with	an	annual	
turnover	of	about	100	million	euros.	The	company	is	mainly	active	in	
the	Nordic,	Baltic	and	CEE	countries.	Further	information	about	Ahola	
Transport	can	be	found	at	www.aholatransport.com.	Kindly	fill	in	the	
attached	questionnaire	to	provide	us	with	a	preliminary	knowledge	on	
how	your	software	solution	would	fit	into	our	goals.	Based	of	the	given	
answers	chosen	actors	will	be	invited	for	presentations	further	on	in	the	
process.	The	questionnaire	is	attached	in	Swedish	and	English	but	the	
answers	can	be	given	in	Finnish	as	well.	
	
Once	the	questionnaire	is	filled	in	it	can	be	returned	to	
viktor.asplund@outlook.com	by	06.01.2016	at	the	latest.	If	you	have	
any	questions	regarding	the	questionnaire	please	contact	one	of	the	
persons	mentioned	on	the	last	page	of	the	attached	questionnaire.	
	
	
Mvh/BR	
Asplund	Viktor,	extern	part	
viktor.asplund@outlook.com	
050	4012620	
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BILAGA 3 FÖRHANDSENKÄT AHOLA GROUP (SVE) 

 

	

 
Tack för ert intresse att förse oss med ekonomistyrningsmjukvara. Vänligen fyll 
i nedanstående preliminära frågor enligt bästa förmåga för att hjälpa oss att få 
kännedom om hur väl er mjukvara kan tillgodose våra behov. Frågorna besvaras 
i detta dokument genom att skriva svaren på befintliga linjer samt kryssa i 
svarsalternativen. Ifyllt dokument sänds till viktor.asplund@outlook.com 
 
Ekonomistyrningsmjukvarans och leverantörens namn: 
 
 
1.1 Beskriv kort automationsmöjligheterna som ekonomistyrningsmjukvaran 
erbjuder inom försäljningsreskontra- och indrivningsprocess: 
 
 
 
 
1.2 Beskriv kort automationsmöjligheterna som ekonomistyrningsmjukvaran 
erbjuder inom inköpsreskontraprocess: 
 

 

 
 
1.3 Beskriv kort automationsmöjligheterna som ekonomistyrningsmjukvaran 
erbjuder inom löneräkningsprocess: 
 

 

 
 
1.4 Beskriv kort automationsmöjligheterna som ekonomistyrningsmjukvaran 
erbjuder inom betalningsrörelseprocess: 
 

 

 
 
1.5 Beskriv kort automationsmöjligheterna som ekonomistyrningsmjukvaran 
erbjuder inom bokföringsprocess: 
 

 

 
 
1.6 Beskriv kort automationsmöjligheterna som ekonomistyrningsmjukvaran 
erbjuder inom konsolideringsprocess: 
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2.1 Hur kommer man från resultat- och balansräkning till verifikatnivå 
(drilldown funktion)? 
 
 
2.2 Innefattar ekonomistyrningsmjukvaran en konsolideringsmodul (om ja 
förklara kort hur den fungerar)? 
 
Ja   Nej  
 

 

 
 
2.3 Innefattar ekonomistyrningsmjukvaran en budgeteringsmodul (om ja 
förklara kort hur budgeten inmatas)? 
 
Ja  Nej  
 
 
2.4.1 Kan användaren utforma modifierbara rapporter i mjukvaran och kan 
rapportmallar kopieras mellan företag i ekonomistyrningsmjukvaran? 
 
 
 

 
 
2.4.2 Kan ekonomistyrningsmjukvaran för ett företag producera flera olika 
rapporter på samma gång för jämförelser? 
 
Ja  Nej  
 
2.5 Vilka uppföljningsdimensioner finns i ekonomistyrningsmjukvaran 
(kostnadställenivåer och dylikt)? 
 
 
 
 
2.6 Kan ekonomistyrningsmjukvaran användas i Estland (om ja, förklara kort 
speciella villkor och konfigurationer för användning i Estland)? 
 
Ja  Nej  
 
 
 
 
2.7 Vilken form av ”audit trail” lämnar verifikat som tas bort efter sig? 
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2.8 Hur görs månadslåsning i ekonomistyrningsmjukvaran och hur kommer 
man som användare in för att göra ändringar på verifikat som tillhör låst 
månad? 
 
 
 

 
 
2.9 Hur förflyttar man sig mellan olika bolag som hanteras i 
ekonomistyrningsmjukvaran? 
 
 
 
 
2.10 Kan inköpsfakturahantering automatiseras genom inköpsorderhantering i 
ekonomistyrningsmjukvaran? 
 
 
 
2.11 Kommer man åt databasen för skapande av integrationer till 
ekonomistyrningsmjukvaran (förklara gärna hur samt vilken typ av databas 
som används)? 
 
Ja  Nej  
 
 
2.12 Innefattar ekonomistyrningsmjukvaran en CRM modul? 
 
Ja  Nej  
 
2.13 Kan man i ekonomistyrningsmjukvaran sända inköpsfakturor för 
sakgranskning och godkännande? 
 
Ja  Nej  
 
2.14 Finns det en modul för lönehantering till ekonomistyrningsmjukvaran? 
 
Ja  Nej  
 
2.15 Finns det en modul för HRM till ekonomistyrningsmjukvaran? 
 
Ja  Nej  
 
2.16 Finns det en modul för hantering av reseräkningar till 
ekonomistyrningsmjukvaran? 
 
Ja  Nej  
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3.1 Hur många olika integrerade mjukvaror innefattar 
ekonomistyrningsmjukvaran (svara gärna vad som hanteras i de olika 
mjukvarorna)? 
 
 
 
3.2 Fungerar ekonomistyrningsmjukvaran via molntjänst eller lokal server (om 
lokal server/servers ange gärna kravspecifikationer)? 
  
Molntjänst   Lokal server  Annan (vad)   
 
 
3.3 I vilket land förvaras data från ekonomistyrningsmjukvaran? 
 
 
3.4 Hur administreras användare och användarrättigheter i 
ekonomistyrningsmjukvaran? 
 
 
 
 
3.5 Finns det i ekonomistyrningsmjukvaran färdigt byggda integrationer (ange 
filformat som används för integrationer samt vilka protokoll som används) 
 
Ja  Nej  
 
 
4.1  Uppskatta hur lång tid det tar att implementera 
ekonomistyrningsmjukvaran (svar i antal veckor): 
 
 
4.2 Uppskatta inskolningstiden för användare av ekonomistyrningsmjukvaran 
(svar i antal veckor): 
 
 
4.3 Uppskatta hur mycket tid som krävs av nyckelanställda på Ahola Group för 
implementeringen av ekonomistyrningsmjukvaran (förklaringar på vad som 
behövs av nyckelanställda får tilläggas): 
 
 
 
 
4.4 Uppskatta hur länge nuvarande system behöver användas parallellt med er 
ekonomistyrningsmjukvara? 
 
 
5.1 Kostar externa integrationer till ekonomistyrningsmjukvaran (Om ja, hur 
mycket)? 
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Ja  Nej  
 
 
5.2 Ange 5 referenskunder där ekonomistyrningsmjukvaran är implementerad: 
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
 
5.3 Hur många implementeringar av hela ekonomistyrningsmjukvaran är 
gjorda i Finland? 
 
 
5.4 Hur många implementeringar av delar av ekonomistyrningsmjukvaran är 
gjorda i Finland? 
 
 
 
 
 
 
Vid frågor vänligen tveka inte att ta kontakt! 
 
Kaptens Stefan, Ekonomichef Saavalainen Ida, VD Ahola Group 
044 4494024  044 4494273 
 
Asplund Viktor, extern part 
050 4012620 


